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EDİTÖRDEN

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Genel Başkanımız ve Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan seçim kampanyalarımızda 

bundan sonra gürültü ve görün-

tü kirliliği oluşturan propaganda yöntem-

lerini tamamen terk ettiğimizi açıkladı. 

Cumhurbaşkanımız kitle iletişim imkân-

larının sınırlı olduğu dönemlerde cadde, 

sokak, elektrik direkleri ve parti binalarına 

varıncaya kadar her yerin parti bayrakları, 

afiş ve pankartlarla donatıldığını ancak 

günümüzde artık buna ihtiyaç olmadığı-

nı vurguladı. Açık hava reklamcılığı, yazı-

lı-görsel medya ve internet yayıncılığı gibi 

mecraların partilere ve adaylara çok geniş 

iletişim imkânları sunduğunu, AK Parti’nin 

1,5 milyon teşkilat mensubunun, genel 

merkezde oluşturulan dijital platform üze-

rinden birbirleriyle haberleşebildiğini, veri 

alışverişi yapabildiğini ve ortak söylem 

üretebildiğini dile getirerek diğer partileri 

de AK Parti’yi takip etmeye davet etti.

Bizler de Cumhurbaşkanımızın ta-

limatıyla üç aydan bu yana ge-

rek Tanıtım ve Medya Başkanları 

bölge toplantıları ile gerekse de 

dijital genel merkez sisteminin alt yapısını 

oluşturmak amacıyla yaptığımız hazırlık-

larla seçim kampanyamıza yönelik klasik 

kampanyalar dönemini sona erdiriyor ve 

çevre dostu dijital kampanyalar dönemini 

başlatıyoruz. 

Şehirlerimizde kesinlikle görüntü ve 

ses kirliliği oluşturan bir kampan-

ya olmayacak. Çevreye duyarlı 

koruyan ve sürdürebilir çevre bi-

lincine dayalı yeni bir anlayış tüm dünyada 

ve Türkiye’de hızla yerleşirken, kampanya-

larımızın çevreci olmaması, kampanyala-

rımızın çevreyi kirleten, hem görüntü hem 

de ses kirliliği oluşturan bir şekilde olması 

tabii ki kabul edilemez.

Dijital dünyanın bütün imkânla-

rını kullanarak, zamanın ruhuna 

uygun şekilde kampanyamızı 

yürüteceğiz. Bu amaçlar çer-

çevesinde, dijitalleşmeyi siyasi faaliyet-

lerimizin olduğu, vatandaşlarımızla buluş-

tuğumuz her alana yaymayı hedefliyoruz. 

Bugün dünya nüfusunun %55’i, yani 3 

milyar 773 milyon kişi, ülkemiz nüfusunun 

ise %67’si, yani 54 milyon kişi internete 

doğrudan erişim sağlayabiliyor. İnternetin 

gelişimi ile birlikte artık vazgeçilmez bir 

iletişim yöntemi haline gelen sosyal med-

ya ise dünyada 3 milyar 196 milyon, Türki-

ye’de 51 milyon kişi tarafından kullanılıyor. 

Böylesine geniş çaplı bir erişim ve kulla-

nım durumunun, yaşam tarzlarımızı ve te-

mel alışkanlıklarımızı bambaşka bir surete 

büründürdüğü aşikârdır. Seçim kampan-

yalarının psikolojisi artık eskisi gibi aylar 

önceden belirlenip strateji ona göre be-

lirlenemiyor. Artık seçimin psikolojisi anlık 

olarak sosyal ağlar aracılığıyla oluşuyor ve 

sosyal ağlar üzerinden yönetiliyor.

24 Haziran genel seçimlerinde 

teşkilatlarımızla birlikte kısmen 

uygulamaya başladığımız dijital 

alandaki çalışmalarımızı önü-

müzdeki seçimde bir adım daha ileriye 

taşıyacağız. Dijital platform üzerinden 

teşkilatlarımızla daha koordineli ve etkili 

bir şekilde hareket ederek ortak bir dil ve 

söylem üzerinden seçmenleri doğru bilgi-

lendireceğiz. 

Teşkilatlarımız sahadaki gayretle-

rini aynı şekilde sosyal ağlarda da 

göstereceklerinden kuşku yok. AK 

Parti her konuda olduğu gibi Cumhurbaş-

kanımızın liderliğinde siyasal iletişimin 

dijital boyutunda da öncü bir konumda 

olmayı sürdürecektir.

Dijital dünyanın 
bütün imkânlarını 

kullanarak, 
zamanın ruhuna 

uygun şekilde 
kampanyamızı 

yürüteceğiz. 

“

“
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Bugüne kadar ihtiyaç duyduğu 

kimi ürünlerin yerlileştirilme-

si konusunda tedarikçilerine 

çeşitli sorumluluklar veren 

ve bu anlamda kabiliyetlerinin gelişme-

sini destekleyen ASELSAN, bu çerçevede 

yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi. Öncelikli 

olarak yerlileştirilmek istenen malzemele-

ri broşür haline getirerek firmalara sunan 

ASELSAN, bu amaçla birlikte çalışma da-

vetinde bulundu. ASELSAN’ın yerlileştirme 

çalışmalarında pay sahibi olmak isteyen 

firmalar, broşürleri inceleyip yetkinliklerine 

uygun ürüne karar verdiklerinde “milliles-

tirme@aselsan.com.tr” adresine yetenek-

lerini ve neden bu ürünün yerlileştirme-

sinde görev almak istediklerini anlatan en 

fazla 2 sayfalık bir niyet mektubu ile baş-

vuru yapabiliyor. Bu başvurular, ASELSAN 

Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu tara-

fından değerlendirilerek uygun bulunan 

ürünler için teknik çalışma başlatılıyor.

G aziantep’in Nizip ilçesine 

bağlı Belkıs köyü sınırla-

rındaki Zeugma Antik Ken-

ti’nden yurt dışına kaçırılan 

“Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp 12 parça-

sının, Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Gre-

en Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 

4,5 ay önce imzalanan protokol kapsa-

mında başlatılan çalışmalar nihai sonucu-

na ulaşıldı ve kayıp parçalar Gaziantep’e 

getirildi. Zeugma Mozaik Müzesi’nde ser-

gilenecek eserler, “Çingene Kızı”nın ya-

kınlarında oluşturulmaya başlanan geçici 

alanda görülebilecek. Daha sonra ise par-

çalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

TÜİK tarafından yapılan açık-

lamaya göre,  ekonomik 

güven endeksi, bu ay eki-

me göre yüzde 9,1 artarak 

67,5’ten 73,7’ye yükseldi. Ekonomik güven 

endeksindeki artış, tüketici, reel kesim 

(imalat sanayisi), hizmet ve perakende 

ticaret sektörü güven endekslerindeki 

artışlardan kaynaklandı. Kasım ayında tü-

ketici güven endeksi 59,6’ya, reel kesim 

(imalat sanayisi) güven endeksi 96,8’e, 

hizmet sektörü güven endeksi 79,8’e ve 

perakende ticaret sektörü güven endeksi 

90,7’ye yükseldi. 

ASELSAN’DAN 
YERLİLEŞTİRME 
HAMLESİ

‘ÇİNGENE KIZI’  MOZAİĞİNİN 
PARÇALARI EVİNE DÖNDÜ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK), KASIM AYINA 
İLİŞKİN EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNİ AÇIKLADI

%96, 8
KASIM 2018 İMALAT 

SANAYİSİ GÜVEN 
ENDEKSİ

T Ü R K İ Y E  A K T Ü A L İ T E
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İSTANBUL’DA 
MİLLET BAHÇELERİ 
AÇILDI

İstanbul’a 1,5 milyon metrekare 

yeşil alan kazandıran Başakşehir, 

Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane 

ve Çırpıcı millet bahçeleri Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı. 

Millet bahçeleri, Cumhurbaşkanı Er-

doğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem 

Planı" içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı'nın hayata geçireceği projeler arasın-

da yer alıyordu. İstanbul'a yapılan millet 

bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarı, 

yüzde 10 artmış olacak.İLAÇ 
SEKTÖRÜNDEN 
İHRACAT ATAĞI

Türkiye'nin "milli üretim se-

ferberliği" başlattığı ecza-

cılık ürünlerindeki ihraca-

tı, ocak-eylül döneminde 

geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 

49,4 artarak 845,7 milyon dolara yüksel-

di. Türkiye, söz konusu dönemde Asya, 

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin yanı sıra 

özellikle ilaç sektöründe iddialı gelişmiş 

ülkelere ihracatını da önemli oranda ar-

tırdı. Dünyanın önemli ilaç şirketlerine 

ev sahipliği yapan Almanya'ya yönelik 

dış satım ocak-eylülde yıllık bazda yüz-

de 43,4 artarak 12,9 milyon dolardan 

18,5 milyon dolara çıkarken; ABD'ye ih-

racat da bu dönemde yüzde 22,2 arta-

rak, 1,8 milyon dolardan 2,2 milyon do-

lara yükseldi.

AMPUTE FUTBOL 
MİLLİ TAKIMI 
DÜNYA İKİNCİSİ

Ampute Futbol Milli Takımı, 

büyük bir başarı gösterdi-

ği Meksika'da düzenlenen 

Dünya Kupası'nın finalinde, 

normal süresi golsüz berabere biten 

maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 

5-4 yenilerek  dünya 2.si oldu. “Türkiye 

Futbol Oynuyor’’ projesi altında Türkiye 

Futbol Fedarasyonu’nun desteklediği 

Ampute Milli Takımı Grubunda Kenya’yı 

4-1, Liberya’yı hükmen ve ABD’yi 5-1 

mağlup ederek ikinci tura kalan takım, 

bu turda İrlanda’yı 4-0 yenerek çeyrek 

finale yükselmişti. Takım, çeyrek final-

de Rusya’yı 5-1 yenmesi ardından yarı 

finalde karşı karşıya geldiği ev sahibi 

Meksika’yı ise 4-0 yenmişti. Ampute 

Futbol Milli Takımı 2007, 2010, 2012 ve 

2014’teki dünya kupalarında üçüncülük 

elde etmişti.
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NASA’dan yapılan açık-

lamada, Mars’ta sismik 

inceleme yapacak ve 

kızıl gezegenin yer altı 

katmanlarına ilişkin veri toplayacak 

InSight uzay aracının, 6 aylık yolcu-

luktan sonra 480 milyon kilometreden 

fazla mesafe kat ederek güvenli şekil-

de Mars’a indiği belirtildi. Aracın ilk 6 

hafta boyunca herhangi bir araştırma 

yapmayacağı kaydedilen açıklama-

da, bilim adamlarının bu süre zarfında 

InSight’ın genel durumunu izleyeceği 

ifade edildi. Bu süre sonrasında ise 

aracın robotik kolunun, aracın sismo-

metresini Mars’ın yüzeyine bırakacağı 

ve sismometrenin, 40 günde gezege-

nin zemininin yaklaşık 2 metrelik de-

rinliğine inerek titreşimleri kaydetme-

ye başlayacağı belirtildi.

Bu yıl 80’in üzerinde ya-

bancı ülke temsilcisinin 

katıldığı Dünya Helal Zir-

vesi ve Helal Expo Fuarı, 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam 

Ülkeleri Standartları ve Metroloji Ensti-

tüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme 

Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş 

birliğinde 29 Kasım-2 Aralık tarihlerin-

de İstanbul’da gerçekleştirildi. Ulusla-

rarası katılımcı ülke sayısının her geçen 

yıl arttığı Helal Expo’nun yüzde 40’ını 

yabancı katılımcılar oluşturdu. Fuarda, 

“ülke pavilyonları” çatısı altında şirket-

ler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi, 

kozmetik ve turizm sektörlerinden olu-

şan ürün ve hizmet gruplarını sergiledi. 

Uluslararası akademisyenler, kamu ve 

özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 

gerçekleşen konferans programında da 

sektör ile ilgili son gelişmeler yer aldı. 

NASA’NIN SİSMİK İNCELEME ARACI MARS’A İNDİ

DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE HELAL EXPO 
FUARI TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T Ü R K İ Y E  A K T Ü A L İ T E
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Sağlık Bakanlığı, Afrin’in Racu 

beldesinde ücretsiz hizmet 

veren sağlık merkezi açtı. Mer-

kezde, dâhiliye, diş, kadın ve 

çocuk hastalıkları polikliniklerinin yanı 

sıra kan tahlili laboratuvarı ve eczane 

bulunuyor. Ücretsiz ilaçların verildiği 

merkezde, böylece Raculu halk sağlık 

ihtiyaçlarını Afrin’e gitmeden karşılıyor.

AFRİN’İN RACU 
BELDESİNE SAĞLIK 
MERKEZİ İSEDAK’IN 34. TOPLANTISI 

İSTANBUL’DA YAPILDI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSE-

DAK) 34. Toplantısı, 26-29 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi. İSEDAK’ın bu 

yılki teması “Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi” olurken; 

İSEDAK’a üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari alandaki iş birliğini geliştir-

meye yönelik çabalara ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

FRANSA’DA HALK 
GÖSTERİLERİ

Fransa’da “Sarı yelekliler” ta-

rafından ülkedeki akaryakıt 

zamlarını protesto etmek 

için gösteriler düzenleniyor. 

17 Kasım’dan bu yana düzenlenen ve 

Fransız toplumunun mevcut siyasi ve 

ekonomik düzene ilişkin memnuniyet-

sizliği ve tepkisinin de eklemlenmesiyle 

gittikçe artan gösterilerde sokaklardan 

alevler yükselirken,  Fransız polisinin 

eylemcilere sert müdahalesi de dikkati 

çekiyor. 

AB LİDERLERİ BREXİT 
ANLAŞMASINI ONAYLADI

AB üyesi 27 ülkenin lideri 

devlet ve hükümet baş-

kanları, Brüksel’de AB ve 

İngiltere arasında yaklaşık 

1,5 yıldır devam eden Brexit müzakere-

lerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendir-

mek üzere düzenlenen zirvede buluştu. 

Zirvede, AB üyesi ülke liderleri, 585 say-

falık “ayrılık anlaşmasına” imzaladı ve 

İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa 

edilecek ilişkiyi belirleyecek “siyasi dek-

larasyonu” da onayladı.
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Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ÖNCE MİLLET
ÖNCE MEMLEKET
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Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 
AK Parti Belediye Başkanı 
Adayları Tanıtım Toplantı-
sı’nda yaptığı konuşmada, 
bugüne kadar girdikleri 14 
seçim ve halk oylamasında 
tercihlerini AK Parti’den 
yana kullanan vatandaşlara 
şükranlarını sunarak, san-
dıktan kendisine çıkan her 
bir oyu, namusu bilerek sa-
hiplenen ve hakkını vermek 
için gece gündüz çalışan 
milletvekillerine, belediye 
başkanlarına, belediye mec-
lis ve il genel meclisi üyele-
rine, sandık müşahitlerine, 
mahalle teşkilatlarına teşek-
kür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, 

Cumhur İttifakı’na olan bağlılığını bugün 

bir kez daha beyan ettiği için teşekkür 

eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de 

AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin 

beka mücadelesinin en büyük dayanak 

noktalarından biri olarak gördüğümüz 

Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı, buradan 

tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye, 

önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara 

ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi 

destekleme kararı için de ayrıca teşek-

kürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin, Cumhur İttifakı’ndan aldığı 

güçle çok daha zorlu ve büyük mücade-

lelerden başarıyla çıkacağını vurgulayan 

Onun için gece gündüz demeden çok ça-

lışacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Ana kademe, kadın kollarımız, 

gençler... Kapı kapı dolaşarak çok koşaca-

ğız. İnşallah 31 Mart gecesi, bizler için çok 

anlamlı olacak çok farklı olacak.” dedi.

G
ençlere seslenen Cumhur-

başkanı Erdoğan, “Genç-

lerimize emanet ettiğimiz 

2053 ve 2071 vizyonları-

mız, aynı zamanda Cum-

hur İttifakı’nın menzilinin 

ifadesidir. Birileri için ittifaklar seçimle, 

sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve mille-

tin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah 

sonraki nesillere de miras olarak bırakaca-

ğız. Buradan bir kez daha Sayın Bahçeli’ye 

ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimize, 

bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için 

teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade edi-

yorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idare-

lerdeki hizmetlerin önceliklerinin, şehir-

lerin gelişmişliklerine, insanların kültür ve 

refah düzeylerine göre değişiklik göster-

mesinin gayet tabii olduğunu dile getire-

rek, şunları kaydetti:

“Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul’dan 

bahsedeceğim veya genelleme yapaca-

ğım. Musluğundan suyu akmayan, bina-

sının önünden çöpü toplanmayan, ça-

murdan sokağına girilmeyen, çukurdan 

caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten 

olmayan, kirden, isten, dumandan hava-

sı solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi 

kopuk velhasıl her tarafından lime lime 

olmuş bir şehirde siz insanlara istediği-

niz kadar büyük projeler, istediğiniz ka-

dar büyük hayaller anlatın, beyhudedir. 

İnsanların başlarını sokacak ev bulama-

dığı bir yerde, uçuk kaçık imar projeleriyle 

milletin derdine derman bulamazsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 

devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 

hedeflerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan 

Türkiye inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşa-

caktır. Özellikle, 31 Mart seçimlerinin ger-

çekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan 

Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘zillet ittifakı’ 

karşısında, yükümüzün ne kadar ağır oldu-

ğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Z
ira bu malum ittifakın için-

de vatanseverliğe karşı, 

milliyetperverliğe karşı ne 

ararsanız var. Hele hele 

terör örgütünün içinde ol-

duğu böyle bir ittifaktan, 

milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün des-

tek verdiği böyle bir oluşumun içinden 

vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı 

medya yayınlarında da gördüğümüz gibi 

çocukları dağlara kaçırıp, Kandil’de onla-

ra neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda 

Ana Muhalefet Partisi bu tür bir oluşum-

la, Kandil’den aldıkları icazetle bir araya 

gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 

Mart’ta benim milletim, o teröristleri na-

sıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa 

gömecektir.” 

Ana kademe, kadın 
kollarımız, gençler... 
Kapı kapı dolaşarak 

çok koşacağız. İnşallah 
31 Mart gecesi, bizler 

için çok anlamlı olacak 
çok farklı olacak.

000
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M
utfağında yiyecek 

e k m e ğ i ,  d o l a b ı n -

da giyecek elbisesi, 

sobasında yakacak 

odunu, kömürü olma-

yan birine şehircilik 

adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı 

yoktur. Gözü gibi üzerine titrediği evladı-

nı okula gönderemeyen, hastalandığında 

ilacını alamayan, onu güvenli bir şekilde 

sokağa salamayan bir insanı vizyonunuz-

la heyecanlandıramazsınız. Önce insanın 

yaradılışından beri arayışında olduğu ba-

rınma, giyinme, güvenlik, yeme-içme, eği-

tim, sağlık gibi temel hizmetleri kendisine 

sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamdolsun 

bu aşamayı özellikle geçtiğimiz 16 yılda 

yaptığımız yatırımlarla geride bırakmış-

tır. Artık milletimizle daha derin ufuklara 

bakma, daha vizyonel projeleri konuşma 

imkanına sahibiz.”

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Belediye 

Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda ve 

31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdare-

ler Genel Seçimleri’nde, 14 büyükşehir ve 

26 il belediye başkan adayını açıklayarak, 

tanıttı.

2004’te ‘Yerel Kalkınma 
Başlıyor’, 2009’da ‘Marka 
Şehirler’, 2014’te ‘Daima 

Millet Daima Hizmet’ 
demiştik. 2019 için 

gönül belediyeciliğimizi 
ifade eden bir vizyonla 
milletimizin karşısına 

çıkacağız.
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“Gönül belediyeciliği 
  vizyonu”

G
enel Başkanımız ve Cum-

hurbaşkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan, TBMM Grup 

Toplantımızda 9 büyükşe-

hir ve 11 il belediye başkan 

adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açık-

lamadan önce şunları söyledi: “31 Mart 

2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu 

önümüzdeki ay ilan edeceğiz. 2004’te 

‘Yerel Kalkınma Başlıyor’, 2009’da ‘Mar-

ka Şehirler’, 2014’te ‘Daima Millet Da-

ima Hizmet’ demiştik. 2019 için gönül 

belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyon-

la milletimizin karşısına çıkacağız. AK 

Parti, şahsım başta olmak üzere, ma-

halli idarelerdeki başarıyla milletimizin 

gönlünde yer etmiş bir kadronun öncü-

lüğünde kurulmuştur. Belediyelerdeki 

tecrübemizi ve pratikliğimizi, hüküme-

te geldikten sonra ülke çapındaki tüm 

çalışmalarımıza yansıttık. Bu sayede 

Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yıl-

da yapılanlardan katbekat fazla hizmeti 

16 senede ülkemize ve milletimize ka-

zandırmayı başardık.”

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenli-

ğe, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal 

yardımlara kadar her alanda Türkiye’ye 

adeta çağ atlattıklarını dile getiren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bu mük-

tesebatla ve güvenle diyoruz ki, ‘Kim 

ne derse desin, belediyecilik AK Par-

ti’nin işidir.” şeklinde konuştu. 



A K  P A R T İ

B Ü L T E N İT Ü R K İ Y E

Belediyelerdeki tecrübemizi 
ve pratikliğimizi, 
hükümete geldikten 
sonra ülke çapındaki 
tüm çalışmalarımıza 
yansıttık. Bu sayede 
Cumhuriyetimizin 
bizden önceki 79 yılda 
yapılanlardan katbekat 
fazla hizmeti 16 senede 
ülkemize ve milletimize 
kazandırmayı başardık.

“

“
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“Varsa Eserin Konuş”

Z
iya Paşa’nın, “Eşek ölür kalır 

semeri, insan ölür kalır ese-

ri” sözünü aktaran Cumhur-

başkanı Erdoğan, şu ifade-

leri kullandı:

“Biz eserlerimizle konuşu-

yoruz. Ana muhalefet gibi sadece akşam 

başka, sabah başka yalanlarla değil. Var-

sa eserin konuş. Yok. Belediye hizmetle-

rinin mazereti, bürokrasisi, manisi olmaz. 

Belediye başkanının mesai saati olmaz. 

Sürekli halkın içinde olmayan, kapısı dai-

ma halka açık bulunmayan, telefonu çal-

dığında açılmayan bir beldiye başkanının 

başarılı olması mümkün değildir. Milletin, 

evinin önünden çöpünü düzenli olarak 

alamıyorsanız, sokağını, caddesini, parkı-

nı pırıl pırıl yapamıyorsanız, musluğundan 

suyunu akıtamıyorsanız, millet size maze-

retinizi sormaz, biletinizi keser, gönderir.” 

Partisinin belediye başkanlarına da mesaj 

gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Par-

timde de bu tür arkadaşlarım varsa kusu-

ra bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz. 

Üstelik bizim belediyecilik anlayışımızda 

bu hizmetler işin alfabesidir, Elif-Ba’sıdır. 

Bu hizmetleri en iyi şekilde yapamayan 

belediye başkanı, zaten fuzuli şagil duru-

mundadır, koltuğunun işgalcisidir. Tüm bu 

hizmetleri en mükemmel şekilde yapan, 

üstüne milletimizin gönlüne girecek sos-

yal, kültürel, sportif icraatları koyan bele-

diye başkanı bizim gözümüzde makamı-

nın hakkını veren kişidir.” diye konuştu.

C
umhurbaşkanı Erdoğan, üç 

kez belediye başkanlığında 

kalanlardan başarılı olanları 

farklı yerlere kaydırdıklarını 

dile getirerek, “Çünkü onla-

rın bu başarısından istifade 

edelim istiyoruz. Türkiye’de belediyeciliği 

bu standartlara elhamdülillah biz taşıdık. 

Böyle olduğu için de ülkemizdeki beledi-

yelerin yarısından fazlasında milletimiz 

yönetimi hep bize emanet etti. İnşallah 31 

Mart’ta daha yüksek oranda bir belediye-

de, AK Parti’nin hizmet ve gönül belediye-

ciliği, milletimiz tarafından tercih edile-

cektir.” değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan, 128’inci Genişle-

tilmiş İl Başkanları Toplantısında 13’ü il 

olmak üzere 14 belediye  başkan adayını 

açıkladı.

C
umhurbaşkanı Erdoğan, 

“Hükmeden değil - buna 

çok dikkat edelim - hizmet 

eden, hakim değil hadim, 

yani hizmetkar, gönül kıran 

değil gönül yapan... Böyle 

bir yönetim anlayışına uygun şekilde dav-

randığımız müddetçe Allah’ın izniyle mil-

letimizin desteği hep yanımızda olacaktır. 

Unutmayınız, milletimiz CHP’yi, geçmişte 

halka tepeden baktığı, kadrolarının dere-

beyi gibi hareket etmesine göz yumduğu 

için gönül defterinden silmiştir.” değerlen-

dirmesinde bulundu. 

“Bu Konularda Çok 
  Hassasız”

A
K Part i ’n in  en büyük 

özelliğinin milli irade-

ye, demokrasiye, temel 

hak ve özgürlüklere olan 

bağlılığını asla yitirme-

mesi, kadrolarını da bu 

doğrultuda sürekli uyarıp ikaz ederek, ge-

rekiyorsa revize etmesi olduğunu vurgu-

layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 

önümüzdeki seçimler için de adaylarımızı 

aynı şekilde, aynı anlayışla tespit edecek, 

kampanyamızı bu şekilde yürütecek, ka-

zandığımız yerleri de yine aynı anlayışla 

yöneteceğiz. Bu konularda çok hassasız.” 

dedi. 

Buna göre, yerel seçimlerdeki adaylarımız 

şöyle:
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ADIYAMAN
DR. SÜLEYMAN KILINÇ 
AFYONKARAHİSAR
MEHMET ZEYBEK
AĞRI 
SAVCI SAYAN
AKSARAY 
ENVER DİNÇER
AMASYA 
CAFER ÖZDEMİR
ANKARA
MEHMET ÖZHASEKİ 
ANTALYA 
MENDERES TÜREL
ARDAHAN 
YUNUS BAYDAR
ARTVİN 
MEHMET KOCATEPE

BALIKESİR
YÜCEL YILMAZ
BARTIN 
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
BAYBURT
FATİH YUMAK
BİLECİK
NİHAT CAN
BİNGÖL
ERDAL ARIKAN
BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
BOLU 
FATİH METİN
BURDUR  
DENİZ KURT
BURSA  
ALİ NUR AKTAŞ

ÇANAKKALE
AYHAN GİDER

ÇANKIRI
HÜSEYİN BOZ
ÇORUM
H.İBRAHİM AŞGIN

DENİZLİ 
OSMAN ZOLAN
DİYARBAKIR 
CUMALİ ATİLA

DÜZCE 
FARUK ÖZLÜ 

EDİRNE 
KORAY UYMAZ 
ERZİNCAN
CEMALETTİN BAŞSOY
ESKİŞEHİR
BURHAN SAKALLI
ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
ERZURUM 
MEHMET SEKMEN

GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN
GİRESUN
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
GÜMÜŞHANE
ERCAN ÇİMEN

HATAY
İBRAHİM GÜLER
HAKKARİ 
CÜNEYT EPCİM

IĞDIR 
ADİL AŞIRIM 
ISPARTA 
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 

İZMİR
NİHAT ZEYBEKÇİ

KAHRAMANMARAŞ
HAYRETTİN GÜNGÖR
KARABÜK
BURHANETTİN UYSAL
KARAMAN
M.SAMİ ŞAHİN 
KARS 
ENSAR ERDOĞDU 
KASTAMONU
TAHSİN BABAŞ
KAYSERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
KIRIKKALE
MEHMET SAYGILI
KIRKLARELİ 
BURAK SÜZÜLMÜŞ
KIRŞEHİR 
YAŞAR BAHÇECİ 
KİLİS
MEHMET ABDİ BULUT
KOCAELİ 
TAHİR BÜYÜKAKIN
KONYA
İBRAHİM ALTAY
KÜTAHYA 
AHMET SAMİ KUTLU

MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN 
MARDİN
VEJDİ KAHRAMAN
MUŞ
FEYAT ASYA

NEVŞEHİR 
RASİM ARI
NİĞDE
EMRAH ÖZDEMİR

ORDU
HİLMİ GÜLER

RİZE 
RAHMİ METİN

SAKARYA
EKREM YÜCE
SAMSUN
MUSTAFA DEMİR 
SİİRT
ALİ İLBAŞ
SİNOP
ALİ ÇÖPÇÜ
SİVAS
HİLMİ BİLGİN

ŞANLIURFA 
ZEYNEL  ABİDİN BEYAZGÜL
ŞIRNAK 
MEHMET YARKA

TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
TOKAT
EYÜP EROĞLU 
TRABZON
MURAT ZORLUOĞLU 
TUNCELİ 
GÖKHAN ARSLAN 

UŞAK
MEHMET ÇAKIN

VAN BÜYÜKŞEHİR
NECDET  TAKVA 
YALOVA 
YUSUF ZİYA ÖZTABAK
YOZGAT
CELAL KÖSE

ZONGULDAK 
ÖMER SELİM ALAN

Hayırlı olsun.

RECEP  TAYYİP  ERDOĞAN
TÜRKİYE  CUMHURBAŞKANI  AK PARTİ  GENEL  BAŞKANI
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DİJİTAL KAMPANYA DÖNEMİ       BAŞLIYOR

C
umhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel 

Merkezinde 6 Aralık Perşembe günü 

düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları 

Toplantısı’nda konuştu.

Geçmişten bugüne yerleşen seçim 

kampanyası anlayışına işaret eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, seçim dönemlerinde cadde, sokak, elektrik 

direkleri ve parti binalarına varıncaya kadar her yerin 

parti bayrakları, afiş ve pankartlarla donatıldığını ha-

tırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamamen partilerin ve 

adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu 

kampanya tarzı uzun süre siyasette bir güç gösteri-

si olarak devam etti. Kitle iletişim imkânlarının sınırlı 

olduğu dönemlerde bu tarz kampanya anlayışı belki 

mazur görülebilirdi ancak günümüzde artık buna ih-

tiyaç yok. Bunu tabii çok da ilkel buluyoruz.” şeklinde 

konuştu. 

Açık hava reklamcılığı, yazılı-görsel medya ve internet 

yayıncılığı gibi mecraların partilere ve adaylara çok 

geniş iletişim imkânları sunduğunu belirten Cumhur-

başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kir-

leten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. 

AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden baş-

layarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propa-

ganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. 

Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yü-

rütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve se-

çim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bay-

raklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir 

yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine 

asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışın-

da da asla otobüs dolaştırmayacak. Böylece partilere 

ve adaylara çok ciddi her yönüyle maddi ve manevi 

maliyet getiren, şehirlerimizi plastiğe ve kâğıda bo-

ğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kur-

tulmuş olacağız. Tasarruf diyoruz ya tasarrufu sadece 

devlette, kamuoyunda aramayalım, işte burada da 

tasarruf, bunu yapmamız lazım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreci bir parti olarak bu 

hassasiyeti gösterme kararını aldıklarını ve bunu da 

uygulayacaklarını vurguladı.

T
anıtım ve Medyadan sorumlu 

Genel Başkan Yardımcımız Mahir 

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

talimatıyla iki aydan bu yana se-

çim propagandasına yönelik ça-

lışmalar yürüttüklerini belirterek, 

“Artık klasik kampanyalar dönemi sona eriyor ve di-

jital kampanyalar dönemi başlıyor.” dedi.

Ünal, “Yeni seçim kampanyamızın temel dinami-

ği birincisi öncelikle çevreci bir kampanya, ikincisi 

daha çok dijital bir kampanya planladık. Çünkü bir 

taraftan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hi-

mayelerinde sıfır atık çalışmaları devam ederken 

“Gürültü ve Görüntü Kirliliği 
Oluşturan Propaganda 
Yöntemlerini Terk Ediyoruz”
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çevreye duyarlı ve çevreyi korumaya dayalı yeni bir 

anlayış, tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yerleşirken 

kampanyalarımızın çevreci olmaması, kampanya-

larımızın çevreyi kirleten, hem görüntü hem de ses 

kirliliği oluşturan bir şekilde olması tabii ki kabul 

edilemez.” şeklinde konuştu.

Ünal, klasik kampanya dönemlerinin kapandığına 

işaret ederek, “Türkiye’de 51 milyon sosyal medya 

kullanıcısı var ve günde ortalama 3 saat sosyal 

medyada insanlar vakit geçiriyorlar. O yüzden AK 

Parti olarak biz 24 Haziran seçimlerinde bu siste-

mi biraz uyguladık.” ifadelerini kullandı.

A
K Parti’nin 1,5 milyon teşkilat men-

subunu sanal ortama taşıdıklarını 

dile getiren Ünal, “Sanal ortamda 

da bir Genel Merkez oluşturduk 

yani 1,5 milyon teşkilat mensubu-

nun birbiriyle sosyal ağlar üzerin-

den anlık konuşabildiği interaktif, akışkan ve anlık 

bir seçim kampanyası planlıyoruz. Tabii ki klasik 

kampanyanın diğer öğeleri olan televizyon, gazete 

ve açık hava çalışmaları, bunlar yine olacak.” diye 

konuştu.

Ünal, yeni kampanya dönemine ilişkin, şunları kay-

detti: “Şehirlerimizde kesinlikle görüntü ve ses kirliliği 

oluşturan bir kampanya olmayacak. Bu konuda diğer 

siyasi partileri de buna hassasiyet göstermeye davet 

ediyoruz. Bir taraftan da artık gündem televizyonlar 

ve gazeteler tarafından oluşturulmuyor. Artık gün-

dem anlık olarak sosyal medyada oluşuyor. Seçimin 

duygusu, atmosferi sosyal ağlar üzerinden oluşuyor 

ve sosyal ağlar üzerinden yönetiliyor.

B
ir taraftan da tabii sosyal ağlar de-

zenformasyona çok açık, bilgi kirlili-

ğine çok açık. Dolayısıyla biz seçme-

ni doğru bilgilendirmek, kendimizle 

ilgili konularda seçmene doğru bilgi 

sunmak, aynı zamanda teşkilatları-

mızın ortak bir dil ve söylem üzerinden seçmeni bilgi-

lendirebilmesi için genel merkezimizde oluşturduğu-

muz yeni bir sosyal ağ var, yaklaşık 1,5 milyon teşkilat 

mensubunun anlık konuşabildiği. Aynı zamanda AK 

Parti, 11 milyon parti üyesi olan büyük bir platforma 

sahip. Dolayısıyla parti üyelerimize dönük bir çalışma 

yürütüyoruz. Bununla beraber artık klasik kampanya-

lar dönemi sona eriyor ve dijital kampanyalar dönemi 

başlıyor.”
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“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE 
EN GÜZEL ÖRNEKTİR 94 RUHU”

SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
 SAKARYA MİLLETVEKİLİ

ALİ İHSAN YAVUZ

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969’da Trabzon Yomra’da doğ-

du. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 

Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avu-

katlık yaptı. Sakarya Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu 

Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 7 yıl kadar Sakarya Merkez 

İlçe Başkanlığı, 2 yıl kadar Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe 

Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve 

Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda 

görev aldı. 24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili 

seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üye-

liği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek 

Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. 

Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan 

Yardımcılığı, Eylül 2017’den Ağustos 2018 tarihine kadar AK 

Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı 

görevini üstlendi. 6. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşle-

rinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, 

evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Genel Başkanımız, Cum-
h u r b a ş k a n ı m ı z  R e c e p 
Tayyip Erdoğan birçok 
kez gönül belediyeciliğin-
den bahsederek, seçmenle 
gönül bağı kurulmasının 
önemine değindi. Siz de 
verdiğiniz demeçlerde 94 
ruhunu gündeme getirdi-
niz. 94 ruhu ve gönül be-
lediyeciliğini aynı potada 
eritebilir miyiz? Bu konuyu 
biraz açar mısınız?

B
elediyecilik dendiğinde 

Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın İstanbul örneği akla 

gelir. İşte bu İstanbul ör-

neğine 94 ruhu adını ve-

riyoruz. Eğer bugün bele-

diyeler büyük oranda AK Partili ise bunda 

en büyük pay Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Yani Sayın 

Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da ki bele-

diyecilik anlayışıdır. Recep Tayyip Erdoğan 

belediyeciliği, bir diğer adıyla “94 Ruhu” 

da gönül belediyeciliğinin bizatihi kendi-

sidir. 

“Peki ne var bu 94 ruhu belediyecilik an-

layışı içinde?” diye sorarsanız: Tevazu var, 

saydamlık var, kalite var, verimlilik var, 

eleştiriye açık olma var, lüks, şatafat ve 

israftan uzak durma var, kolektif ruhla ha-

reket etme var, ehliyet ve liyakati önemse-

me var, birlik duygusu var, değerleri doğru 

düzgün yönetme var, adalet var, dava bi-

linci var, ahlak var, maneviyat var. 

İşte bütün bunlar varsa milletin gönlü-

ne girmeniz de gayet tabi mümkün olur. 

Özetle; kimsesizlerin 
kimsesi, sessiz 

yığınların sesi olmanız 
gerekiyor. Bunun da 

adı olsa olsa gönül 
belediyeciliği olur.

“Seçmen ne bekliyor? 
Mütevazı bir tarz 

bekliyor, birlik beraberlik 
içerisinde hareket etmeyi 
istiyor, pozitif bir duruşu 

arzu ediyor, birçok 
yeniliği ve birçok güzelliği 

hayatına dâhil etmek 
istiyor.”

Zaten onun için Genel Başkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan önce İstanbullu-

ların, sonra da tüm Türkiye’nin gönlünde 

taht kurmuş oldu. Böyle olunca milletin 

gönlüne girmeniz kaçınılmaz olur. Bence, 

gönül belediyeciliğine de en güzel örnektir 

bu 94 ruhu.

Seçmenin gönlüne girebilmek için de seç-

menle etle tırnak olmak gerekiyor. Ancak 

bu da yetmez, seçmenin beklentilerini 

de karşılamak şart. Seçmen ne bekliyor? 

Mütevazı bir tarz bekliyor, birlik beraberlik 

içerisinde hareket etmeyi istiyor, pozitif bir 

duruşu arzu ediyor, birçok yeniliği ve birçok 

güzelliği hayatına dâhil etmek istiyor. Dola-

yısıyla tüm bunları karşıladığınız anda gö-

nüllere tam olarak girebilirsiniz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız son zamanlarda 

sıkça gönül belediyeciliğinden bahsediyor 

ve diyor ki “Hizmet gereklidir ama yeterli 

değildir, aslolan gönüllere girmektir.” Hiz-

met tabi ki olacak. Yatırımlar, icraatlar vs. 

elbette olacak. Peki bu yeterli mi? Yetmez. 

İşin içine duyguyu da katmanız yani gönlü 

de devreye sokmanız gerekiyor. Küçükle 

küçük, büyükle büyük olmanız, mağdur-

ların mağduriyetini gidermek için seferber 

olmanız, yetim gördüğünüzde başını sı-

vazlamanız, fakir haberi aldığınızda onun 

imdadına koşmanız gerekiyor. Özetle; 

kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi 

olmanız gerekiyor. Bunun da adı olsa olsa 

gönül belediyeciliği olur.

2019 yerel seçimlerine doğ-
ru giderken Seçim İşleri 
Başkanlığı, sürecin yürütül-
mesinde etkin bir pozisyon 
üstleniyor. Bu anlamda ça-
lışmalarınızdan bahsedebi-
lir misiniz?
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 İl ve ilçe teşkilatları bünye-
sinde kaç SKM oluşturula-
cak ve buralarda kaçar kişi 
görev yapacak?

Seçim İşleri Başkanlığı da diğer birimleri-

miz gibi önemli görevler icra ediyor. Ancak 

seçim sathı mahalline girildiğinde daha 

da aktif hale geliyor. Seçim süreçlerinde 

tüm ekibimizle birlikte adeta uykusuz ge-

celer geçiriyoruz burada. Seçim İşleri ne 

yapar? Seçim İşleri, seçim iş ve işlemlerini 

takip eder, teşkilat temayül yoklamalarını 

yapar, aday müracaatlarını alır, adayların 

Seçim Kurullarına teslimini koordine eder, 

parti içi takvimi hazırlar ve YSK takvimin-

deki işlerin yapılmasını takip eder. Ayrıca 

aday programlarının yapılmasını, sürecin 

koordine edilmesini ve sonrasında da ya-

pılan bu işlerin raporlanmasını sağlar.

S
eçim Koordinasyon Merkez-

leri (SKM) ise Seçim İşleri 

bünyesinde kurulan ve son 

düzlüğe girdiğimizde tama-

men yetkileri eline alan bir 

merkezdir. SKM’ler  1 Ocak 

itibarıyla devreye girecek ve tüm sorum-

luluğu ele alacaktır. Şu anda 81 ilde İl 

SKM’lerini kurmuş bulunuyoruz. Tüm ilçe 

SKM’lerimizi de tamamlamak üzereyiz. 

SKM başkan, başkan vekili, başkan yar-

dımcılarının ve diğer sorumluların (Prog-

ram sorumlusu, medya ve izleme sorum-

lusu, hukuk ve eğitim işleri sorumlusu, 

mali işler sorumlusu, sekretarya ve bilgi 

işlem sorumlusu) tespiti ile fiziki mekan-

ların hazırlığını büyük oranda tamamlamış 

bulunuyoruz. 

Her il ve ilçe de bir Seçim Koordinasyon 

Merkezi Başkanı var. Ayrıca bir başkan ve-

kili, kadın ve gençlik kollarının belirlediği 

birer yardımcı da bu yapıda görev alıyor. 

çevre dostu bir kampanya 
uygulayacağız. Bu kapsam-
da Seçim İşleri Başkanlı-
ğı’nın e-Başvuru, e-Tema-
yül gibi yenilikleri oldu. Bu 
yeniliklerden bahseder mi-
siniz?

S
ayın Cumhurbaşkanımız her 

zaman öncü olmuştur, bir-

çok yeniliği ve ilki, bu ülke 

onunla yaşamıştır. “Ses ve 

görüntü kirliğine son” şek-

lindeki Sayın Cumhurbaşka-

nımızın çıkışıyla inşallah bu seçimlerde bir 

ilki daha hayata geçirmiş olacağız. Sokak-

lar, eskiden gördüğümüz süslemelerden 

kurtulmuş olacak. 

Basit gibi görünüyor ama bu çok zor bir 

karardı. Çünkü siz iktidar partisi yani en 

büyük partisiniz. Türkiye’nin yarısına yakı-

nı size oy veriyor. Bu kadar büyük, bu ka-

dar geleneksel temelleri olan bir partinin 

Genel Başkanının herkesten önce çıkarak 

“Biz adım atıyoruz ve sokak süslemelerin-

den tamamen çekiliyoruz, ses ve görüntü 

kirliliğine son veriyoruz” demesi son dere-

ce anlamlıdır. 

S
ayın Cumhurbaşkanımızın 

“ses ve görüntü kirliliğine 

son” çıkışından sonra biz 

bunun altını dolduracak 

çalışmalara çoktan başla-

dık. Mesela yarın toplantı-

mız var. En önemli gündem maddemiz, 

bunun altını nasıl dolduracağımız ola-

cak. Yürüteceğimiz kampanya Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 

“ses ve görüntü kirliliğinden son” anla-

yışına kesinlikle uygun olacak. Böylece, 

Gördüğünüz gibi yapı da hem ana kade-

meden, hem kadın kollarından ve hem 

de gençlik kollarından üye bulunuyor. Biz, 

her il ve ilçede tek bir SKM kuruyoruz. Ay-

rıca belediye başkan adayları, kadın veya 

gençlik kolları SKM oluşturmuyor biz-

de. Tek bir SKM kuruluyor ve herkes bu 

SKM’lere tabi oluyor. İl ve ilçe SKM’leri, 

Genel Merkez SKM’nin talimatlarına uy-

gun olarak tam bir uyum ve ahenk içinde 

tüm süreci yönetiyor.

Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ifade ettiği 
gibi önümüzdeki seçimde 

“Her il ve ilçe de bir 
Seçim Koordinasyon 
Merkezi Başkanı var. 

Ayrıca bir başkan 
vekili, kadın ve gençlik 

kollarının belirlediği 
birer yardımcı da bu 
yapıda görev alıyor.”
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hem çok önemli bir israfın önüne geçil-

miş olacak hem de sokaklar kirletilme-

miş olacak. İnşallah son derece çevreci 

bir kampanya süreci, Sayın Cumhurbaş-

kanımızın bu çıkışıyla söz konusu olmuş 

olacak.

Siz böyle bir kampanya ge-
leceğini biliyor muydunuz?  
Mesela e-Başvuru, e-Tema-
yül bunların ayak sesi miy-
di?

Biz böyle bir çıkışın geleceğini bilmiyorduk 

doğrusu. Ancak iyi bir tevafuk oldu. Gerçi 

biz ne yapıyorsak Sayın Cumhurbaşka-

nımızın talimatlarıyla yapıyoruz. O’nun 

öngörülerine göre davranıyoruz.  Seçim 

işleri birimi olarak bu anlamda güzel işler 

yaptık. Mesela aday adayları müracaatına 

ilişkin e-Başvuru ve Elektronik Teşkilat Te-

mayül Yoklaması yani e-Temayül’ü hayata 

geçirdik.  

B
akınız geçmiş dönemler-

de adaylık müracaatı şöy-

le yapılıyordu; kişiler il ve 

ilçe teşkilatlarına gitmek 

suretiyle bir aday formu 

doldurup teslim ediyordu. 

Ancak aday formuyla birlikte; nüfus cüz-

dan fotokopisi, banka dekontu, diploma 

fotokopisi, askerlik durum belgesi, sabı-

ka kaydı gibi belgeleri de o aday formuna 

ekleyip öyle getiriyordu. Sonra da il ve ilçe 

“ Yürüteceğimiz 
kampanya Sayın 

Cumhurbaşkanımızın 
ortaya koyduğu “ses ve 

görüntü kirliliğinden 
son” anlayışına kesinlikle 

uygun olacak. Böylece, 
hem çok önemli bir 

israfın önüne geçilmiş 
olacak hem de sokaklar 

kirletilmemiş olacak.”
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teşkilatlarımızda biriktirilmiş olan evraklar 

fotokopi çekilmek suretiyle Genel Mer-

keze gönderiliyordu. Her adaya ilişkin bir 

sürü belge fotokopi çekiliyor ilde, ilçe de 

saklanıyor ve bir nüsha da Genel Merke-

ze gönderiliyordu. 30-40 bin civarındaki 

aday adayına aynı işlem yapılıyordu. Na-

sıl bir kâğıt israfı olduğunu düşünebili-

yor musunuz? İşte bütün bunları bu sefer 

elektronik ortamda yaptık. Hiçbir yerden 

bir yere dosya transferi yapılmadı, foto-

kopi çekilmedi, dosyalar çoğaltılmadı. Her 

şeyi elektronik ortamda yaptık ve oradan 

da takip ediyoruz. Sonuç olarak yaklaşık 3 

bin ton kâğıt israfının da önüne geçilmiş 

olduk böylece. Ayrıca sistemin, bilgilere 

ulaşma, bu bilgilerden her türlü sonuç ve 

analiz çıkartma gibi birçok getirisi oldu.

T
abii birde Teşkilat Te-

mayül Yoklamasını ilk 

kez e-Temayül şeklinde 

icra ettik. Geçen dö-

nem üç ayrı tarihte, ayrı 

ayrı gruplar göndererek 

yapmıştık. Bunların sayımı için de 15-20 

gün geceli gündüzlü uğraş vermiştik. Bir 

sürü kâğıt, zaman ve emek israfı söz ko-

nusu olmuştu. Bu sefer bütün bunları ön-

leyen ve bütün bu işleri bir günde yapan, 

ayrıca sonuçları da yine aynı günde alan 

bir sistemi devreye soktuk. 18 Kasım’da 

“e-Temayül sebebiyle 
3 ton kadar kâğıt 

tasarruf etmiş olduk. 
Yani israf etmemiş 

olduk. e-Temayül ile 
e-Başvuruyu üst üstte 

koyduğumuzda en az 6 
ton kâğıt israfının önüne 

geçtik ki bunun Türk 
lirası karşılığı yaklaşık 

200 bin TL’dir.”
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2014 Mahalli idareler seçimlerinde ilk kez kurguladığımız Sonuç Alım Sistemi 
yani SAS’ı her dönem daha da geliştirerek devreye soktuk. İnşallah bu dönem 

daha da geliştirerek hayata geçirmiş olacağız.

AK Parti’nin çok güçlü bir teşkilat yapısı da 
var. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul 

İl Başkanlığı sürecindeki teşkilat anlayışının 
buraya transfer edilmesi ve o anlayışın daha da 

kökleştirilmesi ve derinleştirilmesiyle oluştu. 
Dolayısıyla o teşkilatçılık anlayışıyla bu liderlik 

birleşince zafer kaçınılmaz oluyor. 

tüm Türkiye’de (81 ilde) e-temayül yaptık. 

Geçen dönem, üç ayrı tarihte yapmış ol-

duğumuz temayül yoklamasını 1 günde, 

18 Kasım 2018 Pazar günü 10:00 ile 16:00 

saatleri arasında yaptık ve saat 16:00’da 

sistem kapanır kapanmaz da sonuçları 

Sayın Cumhurbaşkanımıza iletecek hale 

getirdik. 

e-Temayül sebebiyle de 3 ton kadar kâğıt 

tasarruf etmiş olduk. Yani israf etmemiş 

olduk. e-Temayül ile e-Başvuruyu üst üst-

te koyduğumuzda en az 6 ton kâğıt israfı-

nın önüne geçtik ki bunun Türk lirası kar-

şılığı yaklaşık 200 bin TL’dir. e-Başvuruyla 

başlayan ve e-Temayülle devam eden bu 

yenileme çalışmalarımız inşallah devam 

edecek.

Partimizin seçim günü so-
nuçların takibi için kullan-
dığı Sonuç Alım Sistemi’ni 
(SAS) anlatır mısınız? Ay-
rıca diğer partilerin ben-
zer girişimleri oldu ancak 
başarılı  olamadıklarını 
gördük. AK Parti’nin başa-
rısını neye bağlıyorsunuz? 
Bunun da gönülden olmak-
la, samimi olmakla, içten 
olmakla ilgisi var diyebilir 
miyiz?

2014 Mahalli idareler seçimlerinde ilk kez 

kurguladığımız Sonuç Alım Sistemi yani 

SAS’ı her dönem daha da geliştirerek 

devreye soktuk. İnşallah bu dönem daha 

da geliştirerek hayata geçirmiş olacağız. 

CHP “Adil Seçim Platformu” adı altında 

benzer bir sistem geliştirmeye çalıştı son 

seçimde ama beceremedi. Beceremezler 

de. Çünkü bunu becerebilmeniz için ön-

celikle çok iyi bir teşkilatınızın olması ge-

rekiyor. O da CHP’de yok. CHP, daha her 

sandığa bir parti görevlisi göndermekten 

aciz bunu nasıl yapsın ki? 

B
iz yine, seçim sonuçlarını 

en hızlı almak, varsa hata 

ve sorunları sistem üze-

rinden fark edip anında 

müdahale etmek üzere 

SAS’ı devreye alacağız. 

Hem de en geliştirilmiş haliyle.

AK Parti’nin girdiği her se-
çimden zaferle çıkmasını 
nasıl açıklayabilirsiniz?

AK Parti’nin güçlü bir lideri var, o bir 

marka, o bir dünya lideri. Ancak aynı 

zamanda AK Parti’nin çok güçlü bir 

teşkilat yapısı da var. Bu da Sayın Cum-

hurbaşkanımızın İstanbul İl Başkanlığı 

sürecindeki teşkilat anlayışının buraya 

transfer edilmesi ve o anlayışın daha 

da kökleştirilmesi ve derinleştirilme-

siyle oluştu. Dolayısıyla o teşkilatçılık 

anlayışıyla bu liderlik birleşince zafer 

kaçınılmaz oluyor. Sayın Cumhurbaş-

kanımızla birlikte yeni ufuklara doğru 

yolculuğumuz devam edecek. İnşallah 

kendisiyle çok daha ilkler, yenilikler ve 

güzellikler yaşayacağız. Allah kendisini 

başımızdan eksik etmesin.



G Ö R Ü N Ü M

2 0 1 8KASIM - ARALIK
00024

2 0 1 8KASIM - ARALIK
24

T
ürkiye’nin Latin Amerika 

açılımı AK Parti dönemin-

de her gecen gün giderek 

derinleşmeye devam et-

mektedir. Bunun sonucu 

olarak Türkiye’de yeni bir 

Latin Amerika perspektifi oluşmaktadır. Bu 

yeni bakış açısında en önde gelen geliş-

me Türkiye-Venezuela ilişkileridir. Bundan 

en fazla beş yıl önce Türkiye ve Venezuela 

arasında tarihi öneme sahip olacak türde 

bir siyasal, sosyal ve ekonomik yakınlaşma 

olacağını öngörmek, büyük ihtimalle ha-

yalci olmakla suçlanacak ve kabul görme-

yecekti. Fakat 2018 yılı itibariyle, özellikle 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Karakas ziyareti vesilesiyle ilişkiler zirveye 

ulaştı. Peki Türkiye ile Venezuela arasında-

ki bu tarihi yakınlaşmayı nasıl izah etmek 

gerekir? Türkiye-Venezuela ilişkilerini tarihi 

süreçte değerli kılan ve anlamlandıran şey 

nedir? Türkiye’nin Latin Amerika açılımı 

açısından bunu nasıl okumak gerekir?

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki Tür-

kiye-Venezuela ilişkileri son on yıldır ya-

vaş yavaş ilerleyen ve gittikçe derinleşen 

Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinden ayrı 

düşünülemez. Ankara’nın Latin Amerika 

ilişkilerinin çerçevesi her geçen gün tica-

retten siyasete, eğitimden güvenliğe ka-

dar birçok alanda genişliyor ve daha kalıcı 

hale geliyor. Bu ilişkilerin ana motoru ise 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlı-

ğı döneminden bu yana kıtaya gösterdiği 

özel ilgi ve bu çerçevede yaptığı üst düzey 

ziyaretlerdir. TİKA, AA, Yunus Emre ve en 

son olarak Maarif Vakfı gibi kurumlar kıta-

da varlık göstererek bu ziyaretleri destek-

lerken, YTB ise kıtadan yüzlerce öğrenciyi 

“Türkiye Bursları” kapsamında ülkemize 

getiriyor. Diyanet hem kıtadaki çeşitli faa-

liyetleriyle hem de 2014 yılında yaptığı Tür-

kiye-Latin Amerika Dini Liderler Zirvesi ile 

dini kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. İHH 

ve Hasene gibi bir çok sivil toplumun ku-

ruluşunun kıta ülkelerinde gerçekleştirdiği 

Ramazan ve Kurban projeleri kısa vadeli 

katkılarının yanı sıra, ilişkilerdeki genişleme 

boyutuna da ciddi katkılar sağlıyor.

Türkiye-Venezuela ilişkileri işte tam da bu 

noktada siyasal ilişkilerin en ileri olduğu 

bir zirveyi temsil ediyor. Nasıl ki Türkiye 

2005-2010 yılları arasında genişlettiği Af-

rika açılımını 2011 yılından bu yana Somali 

ilişkileriyle derinleştirerek kendisini siyasal 

bir aktör olarak kıtaya kabul ettirip Afri-

ka’da artık bir ana oyuncu haline geldiyse; 

Türkiye’nin Venezuela ile ilişkileri de, as-

lında Türkiye’nin Latin Amerika’da siyasal 

aktör olmasının önünü açabilecek öneme 

sahip. Bu anlamda Türkiye’nin, aynen Afri-

ka’da Somali örneğinde olduğu gibi, “so-

run” alanı geniş bir ülkeyle ilişkisini, bütün 

avantaj ve dezavantajlarıyla, Venezuela ile 

de tecrübe edeceği beklenebilir. Bugün 

için Türkiye-Venezuela ilişkilerinin başa-

rısı ve geleceği, büyük oranda, teknoloji, 

enerji, ticaret, eğitim ve güvenlik alanların-

daki çok boyutlu işbirliklerinin koordineli, 

sağlıklı ve ortak bir vizyon çerçevesinde 

yürütülüp yürütülememesiyle doğrudan 

alakalı. Bu anlamda, Somali tecrübesinin 

de gösterdiği gibi Ankara, Venezuela ile 

ilişkileri için bir özel temsilci atamayı ciddi 

şekilde düşünebilir.

Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin ilerleyişi-

ni son yıllardaki bir kaç gelişme şekillen-

dirmiştir: (a) Venezuela’nın devlet olarak 

uluslararası sistemden dışlan(ıl)ma hissi, 

(b) Erdoğan-Maduro arasında gelişen özel 

dostluk ve (c) her iki ülkedeki darbe teşeb-

büsleri dolayısıyla Batı’nın Türkiye ve Vene-

zuela’da sosyal mühendislik yapma çalış-

malarının oluşturduğu toplumsal atmosfer. 

Bunlardan ilki küresel bağa işaret ediyor. 

Hem Venezuela hem de Türkiye bazı küre-

sel güçler tarafından “sorunlu” olarak gö-

rülüyor ve dışlanıyor. Ekonomik ve siyasal 

anlamda oluşturulan dış baskılar, özellikle 

Erdoğan ve Maduro arasında bir tür özel 

ilişkinin önünü açtı. 1970-1980’lerde Ame-

rikan etkisinin son derece yoğun olduğu 

her iki ülke de bugün Amerika ile sorunlar 

Doç. Dr. Mehmet Özkan
Uluslararası İlişkiler Uzmanı

TİCARETTEN VENEZUELA’YA
TÜRKİYE-LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ VE DERİNLEŞEN 
DIŞ POLİTİKA 
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yaşıyor. Bu sorunların temel sebebi ise es-

kiden kurulan ilişkilerin yapısal çerçevesi-

nin artık işlemez olması.

Erdoğan ile Maduro arasında kurulan ki-

şisel ilişkilerin yanı sıra, her iki ülkede de 

yaşanan darbe girişimleri, toplumları bir-

birine yakınlaştıran bir etken oldu. 2016 ve 

2018 Ağustos aylarında Venezuela lideri 

Nicolas Maduro’ya yönelen darbe ve su-

ikast girişimleri, Türkiye’de geniş toplum 

kitlelerine 15 Temmuz hain darbe girişimini 

hatırlattı. Özellikle bu olayların arkasın-

da Batılı güçlerin olduğu kanaati (olmasa 

bile Batılı devletlerin bu girişimlere verdiği 

zımni veya açık destek) her iki toplumda 

da genel olarak batı karşıtlığını, özelde ise 

Amerikan karşıtlığını körükledi. Bu durum, 

Türkiye ve Venezuela arasında ortak bir 

kader algısı oluşturarak Türk ve Venezuela 

halkı arasında duygusal ve sosyal bir bağın 

kurulmasına sebep oldu.

E
n geniş çerçeveden bakıldı-

ğı zaman Türkiye (bütün ek-

sik veya fazlalarına rağmen) 

Ortadoğu’da İslami hassasi-

yetleri olan siyasal akımla-

rın iktidarda kalabildiği son 

kaledir. Venezuela ise artık kıtada gücü 

azalan sol ideolojinin iktidardaki son kalesi 

konumundadır. Bu anlamda, Batı ve sis-

tem karşıtı iki siyasal aktörün Batı’nın bü-

tün baskılarına rağmen kurdukları karşılıklı 

ilişki, geç kalmış bile olsa, alternatif sistem 

arayışındaki siyasal aktörlerin karşılıklı 

tecrübe paylaşımı anlamında faydalı ola-

bilir. Bu anlamda, karşılıklı entelektüel et-

kileşimlerin gelecekteki siyaset açısından 

faydaları olabileceği de dikkate alınmalıdır.

Türkiye ve Venezuela artık (yukarıda özet-

lenen ilişkiden) bir adım öteye geçmeli ve 

ilişkilerdeki siyasal boyutu daha da derin-

leştirmelidir. “Siyasal ilişki” ifadesinden 

hem güvenlikle hem de doğrudan siya-

sal konularla alakalı karşılıklı etkileşimler 

anlaşılmalıdır. Bu açıdan en az iki konuda 

Venezuela için Türkiye anlamlı katkılar sağ-

layabilir. Venezuela’da yaşanan iç siyasal 

krizin aşılması ve özellikle de muhalefetle 

bir tür ortak alan bulma çabaları, son üç 

yıldır devam etmesine rağmen başarılı ola-

madı. Vatikan çeşitli vesilelerle sürece da-

hil olsa da anlamlı bir sonuç elde edemedi. 

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Zapate-

ro ise kıtadan bazı eski devlet başkanla-

rıyla beraber, muhalefetle iktidar arasın-

da çeşitli girişimlerde bulunmaya devam 

ediyor. Şu ana kadar gösterilen çabaların 

başarılı olmamasının sebebi ise Maduro 

üzerinde etkide bulunabilecek ciddi bir 

aktörün devrede olmaması. Türkiye bu an-

lamda, eski arabuluculuk tecrübelerinin 

ışığında, Maduro ile kurulan özel ilişkiyi de 

dikkate alarak, Venezuela iç barışına katkı-

da bulunabilir. Çoğunluğu Amerika’da ya-

şayan Venezuela muhalefetiyle Ankara’nın 

makul çerçevede kuracağı bir ilişkinin, 

Venezuela’da yaşanan ekonomik ve siya-

sal krizin çözümüne katkı sağlayabileceği 

düşünülmelidir.

Yine benzer bir şekilde, Türkiye’nin arabu-

luculuk rolü, Venezuela’nın yaşadığı bölge 

ülkelerinin katılımıyla da genişletilebilir. 

Venezuela-Kolombiya ilişkileri bu anlamda 

kilit bir önceliğe sahiptir. Türkiye’nin her iki 

ülke ile de son derece iyi ilişkilerinin oldu-

ğu düşünüldüğünde bu durum ciddiyetle 

değerlendirilebilir. Ankara’nın hem Vene-

zuela’daki iç barışa yönelik hem de bölge-

deki barışa yönelik çabaları, muhtemelen 

Türkiye’nin Latin Amerika’daki siyasal rolü-

nü derinleştirecek ve bu durumdan Türkiye 

son derece başarılı bir dış politika örneğiy-

le çıkacaktır. Bu konuda Türkiye Hindistan 

ve Rusya gibi aktörlerle beraber hareket 

etmeyi de düşünebilir.

Uluslararası sistemde artık her sorun çok 

kısa bir sürede sistemsel bir sorun haline 

gelmektedir. Küçük sorunlar sistemsel bir 

kavganın parçası oldukça derinleşmekte, 

derinleştikçe de çatışmalar genişlemek-

te ve uzamaktadır. Bu durum “çözümsüz 

sürdürülebilirlik” denilen bir tür kriz yöne-

timine dönüşmektedir. Venezuela’daki iç 

siyasi kriz ve dolayısıyla yaklaşık 4 milyon 

Venezuelalının başta Kolombiya olmak 

üzere Latin Amerika’daki diğer ülkelere 

göç etmesi, Venezuela meselesini sistem-

sel bir krize dönüştürmek için “harika” bir 

ortam sunuyor. Amerika başta olmak üze-

re Batı’nın Maduro ile iletişimi reddettiği 

bir ortamda Venezuela Rusya-Çin ekse-

nine yakınlaşmaya çalışıyor. Özellikle son 

aylarda artan Rusya-Venezuela ilişkisi, 

Venezuela’nın uluslararası sistem açısın-

dan ikinci bir Suriye krizine dönüşme ihti-

malini güçlendiriyor. Rusya, Kırım ilhakı ve 

Suriye krizi üzerinden bölgedeki ABD et-

kisini azaltarak etkinlik alanını genişletme 

tecrübesi ışığında, Venezuela konusunu 

bir tür sistemsel sorun haline getirmeye 

hazırlanıyor. ABD’nin “arka bahçesi” olarak 

gördüğü Latin Amerika’da yaşanabilecek 

bir sistemsel krizin, en az 1962 Küba krizine 

benzer şekilde, tehlikeli boyutlara ulaşabi-

leceğini dikkatlerden kaçırmamak gerekir.

Türkiye Venezuela ile kurduğu özel ilişki-

lerini küresel barışa katkı sağlayacak ve 

Venezuela halkının lehine olacak bir şekil-

de kullanmak isterse, şu an için Ankara’nın 

yapacağı her türlü arabuluculuk girişimi, 

Venezuela krizinin sistemsel bir kriz haline 

gelmesinin önündeki yegane engel olabi-

lir. Türkiye’nin bu süreçte başarılı olup ola-

mayacağından bağımsız olarak, bunun bir 

tarihi fırsat olduğunun görülmesinin ve en 

azından Ankara’nın iyi niyetinin çok olumlu 

sonuçlar doğuracağının vurgulaması ge-

rekir.
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“BİZ, ÖNCE GÖNÜLLERİ 
SONRA OYLARI KAZANMAYA TALİBİZ”

YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

MEHMET ÖZHASEKİ

1957’de Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si’nden mezun oldu. Tekstil işi yapan aile şirketini yönetti. Bir-

çok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 27 Mart 

1994 seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı oldu. 23 Haziran 

1998’de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Kay-

seri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 1999, 2004, 

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde rekor oylar alarak görevine 

devam etti. Öz kaynakların doğru kullanımı ve ortak akıl ile ha-

reket etmeyi referans alan ‘Haseki Modeli Belediyecilik’ mode-

liyle yerel yönetimler anlayışına damgasını vurdu. Tarihi Kentler 

Birliği’nin 2004-2011 yılları arasında başkanlığını yaptı. 7 Hazi-

ran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak 

seçildi. 65. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı 

oldu ve halen bu görevini sürdürmektedir. 24 Haziran seçimle-

rinde tekrar milletvekili seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde AK 

Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. 

Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, iyi düzeyde İngilizce-A-

rapça bilmektedir.
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Cumhurbaşkanımız, Genel 
Başkanımız Belediyecilik 
konusunda çok hassas ve 
bunu her fırsatta vurgulu-
yor. Siz yerel yönetimlerin 
AK Parti içindeki yeri ve 
önemini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor: 

Toprağa ne ekerseniz onu biçersiniz. AK 

Parti’nin en büyük başarı yerele inebilme-

si, halkın gönlüne dokunabilmesidir. Aziz 

milletimizin nabzını; aileden-evlerden, 

meydanlara, pazarlardan kahvelere ka-

dar, her yerde tutuyoruz. Mantık ilminde 

buna tümevarım deniyor. En küçük birim-

den en büyük birime doğru yola çıkıyoruz. 

Sonuç olarak vatandaşlarımızın kalbine, 

dokunabiliyoruz. Bunu da yerel yönetim-

ler sayesinde yapıyoruz.

A
ltını çizerek ifade ede-

yim: AK Parti bir yerel 

yönetimler hareketidir. 

Genel seçimlerdeki ba-

şarısını, yerel seçimlerde 

ispat ettiği rüştüne ve 

hizmetlerine borçludur. Bir yerel yöne-

timler hareketi olan AK Parti’nin bu kutlu 

yürüyüşü de 1994’te başlar. Sayın Cum-

hurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı olmasıyla beraber; o 

günden bugüne uzanan uzun soluklu bir 

yürüyüş başlamıştır. Temelinde yaratılanı 

yaratandan ötürü sevme ve insanı yaşat 

ki devlet yaşasın ilkeleri vardır. İşte bu 

yüzden AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaş-

kanımızın öncülüğünde ortaya koyduğu 

anlayış büyük bir önem arz ediyor; hem 

ülkemiz hem partimiz açısından.

Gönül Belediyeciliği kav-
ramı üzerinden ilerlersek 
AK Partili Belediyelere hiz-
mette ve sosyal belediyeci-
likte nasıl bir yol haritası 
çiziyorsunuz?

Şehrin yalnızca kaldırım taşıyla ve as-

faltıyla ilgilenen değil; şehir sakinlerinin 

sosyal ihtiyaçlarını bilen, ekonomik so-

runlarına merhem olan, kültürel arayış-

larına cevap veren bir anlayıştır sosyal 

belediyecilik. AK Parti hizmet anlayışının 

merkezinde hep insana dokunan projeler 

yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ön-

cülüğünde AK Parti sosyal belediyecilikte 

markalaştı. AK Parti belediyeleri adeta 

sosyal belediyecilikte birbirleriyle yarış-

tı. AK Belediyeler, insan odaklı projelerle 

sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri-

ni verdi. Sadece asfalt döken, yol yapan 

ve şehrinin altyapısını yapan bir belediye 

anlayışının ötesinde bir modeldir. Nedir 

o model? Şehrinin alt ve üst yapı sorun-

larını bilen, iktisadi meselelerine deği-

nen, halkının sosyal-ekonomik - sağlık 

ihtiyaçlarına cevap verebilen ve aynı za-

manda şehrinin kültürel meselelerine de 

kayıtsız kalmayan, vatandaşın gönlüne 

dokunan ve yer edinmeyi sağlayan bir 

modeldir. Biz sıradan bir parti değiliz, bir 

gönül hareketiyiz. Bizim amacımız sade-

ce sandıklardan birinci çıkmak değil, gö-

nülleri kazanmak ve vatandaşımızın gön-

lünde yer edinmek. İşin ruhu budur çünkü. 

O sebeple biz buna “gönül belediyeciği” 

diyoruz. Tebessümü sadaka gören, teva-

zuyu emreden bir medeniyetin temsilci-

leriyiz. Bu yüzden gönül seferberliğini ol-

mazsa olmaz görüyoruz. Bizim belediye 

başkanımız bir vatandaşın ihtiyacını gör-

menin mutluluğunu, huzurunu yüreğinde 

hissetmeli ve vatandaşlarımızın sürekli 

sesine kulak vermeli. Bizim referansımız 

milletimiz. Sağ olsun milletimiz de her 

zaman bizleri el üstünde tuttu.

2019 yerel seçimleri için 
aday belirleme süreci nasıl 
ilerledi? Aday belirlerken 
dikkat ettiğiniz kriterler 
neler oldu?

AK Parti olarak farklı yöntemlerle milleti-

mizin nabzını tutma konusunda etkin bir 

çalışma yürüttük. Bir taraftan çok yön-

lü anketler yaptık. Hem yüz yüze, hem 

telefon hem de sms anketleri yaptırdık. 

Ancak bunları tek parametre olarak al-

madık. Bunun yanında bölge sorumlusu 

arkadaşlarımız şehirleri ziyaret ettiler. 

Yeri geldi bir esnaf dükkanına oturup ora-

daki esnafları, yeri geldi bir çay bahçe-

sinde vatandaşlarımızı dinlediler. Bazen 

de bir otobüs durağında bekleyen yaşlı 

genç insanlara sorular sordular. Bunların 

hepsi plansız programsız ve doğal bir şe-

kilde gerçekleşti. Orada vatandaşlarımız 

bizden ne bekliyor, sokağın nabzı nasıl 

atıyor bunları tespit etmeye çalıştık. Bu 

çalışmalarımızdan çok iyi sonuç aldık. 

Teşkilatımızı dinledik, milletvekillerimizi 

“Bizim amacımız 
sadece sandıklardan 
birinci çıkmak değil, 
gönülleri kazanmak 

ve vatandaşımızın 
gönlünde yer edinmek. 

İşin ruhu budur çünkü. O 
sebeple biz buna “gönül 
belediyeciği” diyoruz.”
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dinledik. Bütün bunlar mevcut durumu 

anlamaya yönelik saha analizi. Formülü-

müz aslında belliydi; milletimizde karşılı-

ğı olan, milletimize ve milletimize hizme-

te sevdalı en doğru isimleri tespit etmeye 

çalıştık. Sonrasında raporları inceleyip ve 

sahadan gelen talepleri değerlendirdik, 

Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk.

S
ayın Cumhurbaşkanımız 

adaylarımızla ilgili iki te-

mel kriteri ta en başında 

belirtti: ehliyet ve liya-

kat. Adayımız önce işinin 

ehli olacak. Efendimiz 

–sav- “Emaneti ehline teslim ediniz” 

buyuruyor. Bizim belediye başkanla-

rımızda işlerinin ehilleri olarak, ma-

kamlarının hakkını daha iyi şekilde 

verecekler. Usta bir terziye kumaş ve-

rirseniz onu en iyi şekilde keser, biçer 

ve hazırlar. Ama işi bilmeyen birisine 

ne kadar kumaş ve zaman verirse-

niz verin, elindeki kumaş harap olur. 

Şehirlerimizi yönetenlerde bu terzi 

misalidirler. Eğer doğru iş yaparlarsa 

şehir gayet güzel bir hal alır. Yok, yan-

lış bir terzilik yaparlarsa sadece bu-

günü değil yarını da tehlikeye atmış 

olur. İşte bu yüzden ehliyet ve liyakat 

önem arz ediyor. Bu bakımdan bizim 

de kriterlerimiz arasında ilk sırada yer 

alıyor. Akabinde yüzü gülen, teva-

zu sahibi başkanlarımız ile Türkiye’yi 

imar ve inşa etmeye devam edece-

ğiz. Bizim medeniyetimizde “Allah’ın 

kullarına tevazu göstereni Allah yü-

celtir” şeklinde bir ilke vardır. Başka-

nımız bu ilkenin farkında olacak. Biz 

oylara değil, gönüllere talibiz. Çünkü 

biz biliyoruz ki bir gönül kazanmak, 

dünya üzerindeki her şeyden daha 

halkın içindedirler. Birilerinin bu duvarları 

örmelerine izin vermemeliler. Daima is-

tişareye açık olmalılar. Efendimiz –sav- 

“İstişarede rahmet vardır” buyuruyor. 

Ortak akıl her zaman önemlidir. Yapılacak 

projelerde, alınacak kararlarda elbette ki 

inisiyatif belediyeye, meclisine aittir. La-

kin halka sormak her zaman işleri daha 

da kolaylaştırır. Buna bir anlamda şehri 

birlikte yönetmek diyebiliriz. Bu noktada 

istişareye açık olmak, sürekli nabız yok-

lamak ve ortak akla önem vermek büyük 

bir önem arz ediyor. Bu birlikte yönetme 

şuuru hem hizmetlerin isabetli olmasını 

sağlar hem de yapılan işlerin kalıcılığını 

artırır. 

Şehirlerin geleceği, yerel yönetimlerdeki 

idarecilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. 

Şehrin sorunlarını bilmek, ihtiyaçlarını 

öngörmek büyük bir titizlik gerektiriyor. 

O şehri yalnızca sevmek yetmiyor, özüm-

semek gerekiyor. Ben şehir ve insanı bir-

birinin aynası hattı aynısı olarak tanımlı-

yorum. Şehre, insana hizmet ediyormuş 

şuuruyla bakmak şarttır.

H
i z m e t  e d e r k e n  d e 

doğruluk ve dürüstlük 

vazgeçilmez ilke ol-

malıdır. Bir söz vardır 

“Her zaman doğruyu 

söyleyin, ne dediğini-

zi hatırlamak zorunda kalmazsınız” diye. 

Mesele budur; doğru nerede ise, orada 

durmak gerekir. Halkımız her şeyden ev-

vel dürüstlüğe büyük önem veriyor. Gelen 

taleplere, şikayetlere ve önerilere de iyi 

niyetle yaklaşmak gerekir. Suizan, kö-

tülüğe götürür. Lakin hüsn-ü zan ise her 

zaman insanı iyiliğe götürür. Bu yüzden 

niyetimi dezi sağlam tutmak gerekiyor. 

önemlidir. Biz, önce gönülleri sonra 

oyları kazanmaya talibiz. İşte bunun 

adına gönül belediyeciliği diyoruz. 

Biz aynı zamanda adayımızın konuş-

ması da düzgün olsun isteriz. Yüreği 

güzel olsun, sofrası açık olsun, gelen-

le gidenle sohbet etsin isteriz. Şehri-

ne yön verecek, şehrine ufuk açacak 

ve şehrine değer katacak isimler is-

teriz. AK Parti olarak, “En çok oyu kim 

alır” onun derdinde olmadık.

Belediye Başkan adayları-
na neler tavsiye edersiniz? 
Neler yapmalı neler yap-
mamalıdır?

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı, 

partimizi ve aziz milletimizi mahcup et-

memeliler. Tevazu onların süsü olmalı. 

Daima halk içinde olmalılar. Başka par-

tilerdeki başkanlar etraflarına kartondan 

kaleler, setler örüyorlar. Halkımız ula-

şamıyor. AK Partili Belediye Başkanları 

“Şehirlerin geleceği, 
yerel yönetimlerdeki 

idarecilerin ufuklarıyla 
doğru orantılıdır. 

Şehrin sorunlarını 
bilmek, ihtiyaçlarını 
öngörmek büyük bir 

titizlik gerektiriyor. O 
şehri yalnızca sevmek 
yetmiyor, özümsemek 

gerekiyor.  ”
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Bir şehzade tahta çıkan lalasından öğüt 

ister, hocası şu cevabı verir: “Allah’ın ku-

luna yardımı, kulun niyeti kadardır. Niyeti-

niz tam olursa, işleriniz de tam olur.”

Partimizin Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkan Ada-
yı olarak ilan edildiniz? 
Bu konuda düşünceleriniz 
nelerdir? Seçim çalışma-
larınızda en çok neyi ön 
planda tutmayı düşünü-
yorsunuz?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkan Adayı olarak belirlen-

dik. Öncelikle Cenab-ı Allah bizi mah-

cup etmesin diyorum. Öğrencilik yıllarım 

Ankara’da geçti. Ankara’yı iyi bilirim. 21 

yıl boyunca, uzun bir dönem Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı yapmak nasip oldu. 

Hamd olsun. Akabinde Yerel Yönetimler 

Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’nda hizmetler etmek kısmet oldu. Rab-

bime sonsuz şükürler olsun… Şimdi ise 

Milli Mücadele’nin karargâhı, Türkiye’nin 

başkenti Ankara’yı yönetmeye talibiz. 

Tecrübemizi ve birikimimizi Ankara için 

seferber edeceğiz. Pek çok alanda pro-

jemiz hazır. Ankara’nın sorunlarını biliyor, 

geçmiş tecrübelerimize dayanarak çözüm 

önerilerimizi bir bir hazırlıyoruz. Sosyal Be-

lediyeciliği ve Gönül Belediyeciliği’ni en 

iyi şekilde yaşatacağız. Ankara’daki zafe-

rimiz kadar, AK Parti’nin Türkiye’de büyük 

bir başarı sağlaması gerekiyor. Gücünü 

yerelden alan partimiz, inşallah bu seçim-

den de başarıyla çıkacaktır. Yönetim tarzı 

itibarıyla yapılacak işlerde ‘ben’ değil ‘biz’ 

duygusuyla hareket edeceğim. Katkı ver-

mek isteyen, ‘bu işte ben de varım’ demek 

isteyen kim varsa fikrini önemseyip birlik-

te değerlendireceğiz nasip olursa. Güzel 

Ankara için projesi, vizyonu olan kim varsa 

başımıza taç etmeye niyetliyiz.

Son olarak genç siyaset-
çilere tecrübelerinizden 
ilhamla neler söylemek is-
tersiniz?

Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum; 

her şeyin başı niyettir. Eskiler “Niyetin 

neyse akıbetinde odur” derler. Ne güzel 

bir deyiş, her şeyi özetlemiş. Bu nokta-

da genç kardeşlerimize düşen ise yola 

çıkmadan evvel niyetlerini tam ve sahih 

bir şekilde güçlendirmeleridir. Niyetlerini 

yola çıktıktan sonra da diri tutsunlar. Ön-

lerine pek çok engel çıkacak, hayat imti-

hanlarla dolu. Ama niyetleri daima Hakk’a 

hizmet olursa, Allah da onların yardımcısı 

olacaktır. Çünkü Efendimiz –sav- “Amel-

ler niyete göredir” buyuruyor. Niyetten 

sonra ise en önemli şey; donanım sahibi 

olmaktır. Donanımdan kastımız nedir? 

Hem kendi kültürel ve medeniyet kodla-

rımızı yazan ilim adamlarımızı, gönül in-

sanlarımızı öğretileri ile bilmek; hem de 

yaşadığımız dönemi şekillendiren dün-

yaya ait olan tüm fikir adamlarını, öğre-

tileriyle beraber tanımaktır kastımız. 200 

yıldır durdurulmuş olan bir medeniyetin 

temsilcileriyiz. Bu medeniyeti dönüştü-

recek olanlar hiç şüphe yok ki gençler ve 

genç siyasetçilerdir. Bu noktada derinle-

mesine okumalar yapmak, dil öğrenmek 

büyük önem arz ediyor. Her anlamda 

öğrenmeye açık; bilgiye ve tecrübeye aç 

olmalılar. Bardak yavaş yavaş dolacak ve 

ideal siyasetçi yolunda emin adımlarla 

ilerleyeceklerdir. 
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İLK GÜNKÜ AŞKLA,  81 MİLYONUN HER BİR 

FERDİNE AYRIM YAPMADAN HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ
DENİZLİ MİLLETVEKİLİ

CAHİT ÖZKAN

1976’da Denizli-Çivril’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun oldu. Londra’da Hukuk İngilizcesi öğre-

nimi gördü. Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Hukuk, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi’nde İnsan Hakları yüksek lisansı yaptı. “AİHM’de 

Yargılama Usulü” konulu yüksek lisans tezi hazırladı. Yeşilay, 

Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, 

Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu 

olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Polis 

Akademisi’nde İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hu-

kuk Dergisi ve hukukajansı.com internet sitesini kurdu. Hukuk 

Dünyası Dergisi genel yayın yönetmenliği ve editörlüğünü 

yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teori-

si, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku 

Mevzuatı gibi yayınlara katkı sundu. TBMM İç Tüzüğüne Göre 

Bir Dakika, Tarihi, Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Cumhurbaşkan-

lığı Modeli kitaplarını yazdı. 26. Dönem Denizli Milletvekili ve 

MKYK üyesi oldu. TBMM Adalet, AB Uyum, Plan ve Bütçe Ko-

misyonları ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üye-

liklerinde bulundu. 24 Haziran’da tekrar milletvekili seçildi. AK 

Parti Grup Başkanvekili oldu. İyi düzeyde Arapça ve İngilizce 

bilen Özkan, Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Genel Başkanımız, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ifade ettiği 
gibi önümüzdeki seçim çev-
re dostu bir kampanya uy-
gulayacağız. Bu konuda ki 
düşüncelerimiz nelerdir?

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim-

leri Türkiye’nin bu anlamda yapılan ilk 

çevreci kampanyası olacak. AK Parti 

olarak, çok uzun zamandır çevre dos-

tu uygulamaları kendi bünyemizde 

hayata geçirirken, aynı zamanda yay-

gınlaşması için gerekli yasal düzen-

lemeleri ve idari uygulamaları hayata 

geçiriyoruz. 

Bunun da somut göstergesi olarak 
önümüzdeki seçim döneminde artık 
hem çevre hem de gürültü kirliliğine 
yol açan unsurlar kampanyamızda ol-
mayacak. Şehirler bayraklarla donatıl-
mayacak. Şehir meydanları ve şehrin 
bütün yaşam alanları, kampanyanın 
parçası haline gelen özellikle plastik 
unsurların kullanımına asla sahne ol-
mayacak. Görsel kullanımı, seçim irti-
bat bürolarımızla sınırlı kalacak. Onun 
dışında şehrin bütününe yayılmaya-
cak. Aynı zamanda gürültü kirliliği de 
önlenecek.

Seçim kampanyası sürecinin uzun yıl-
lardır görsellik ve ses yoğunlaşması 
şehirlerde rahatsızlığa sebep oluyor-
du. TBMM’de kabul edilen Çevre Ka-
nununda, Ocak ayından itibaren tüm 
plastik poşetler artık ücretli olacak. 

Bizden sonraki nesillere temiz bir 
çevre, temiz bir doğa bırakabilmek 

herkesin vatandaşlık görevidir.

Türkiye, 2023 hedeflerini sürdürüle-

bilir kalkınma anlayışına dayalı olarak 

belirlemiş; bu anlayışla tabiat varlık-

larımızın korunması, planlı şehirleşme 

çalışmaları, ağaçlandırma seferber-

likleri ve çevre kirliliğinin önüne geçil-

mesi amacıyla gerçekleştirilen proje-

lere her zaman destek vermiştir. Çevre 

sorunlarıyla mücadelenin en önemli 

aşamalarından biri ise çevre sorunları 

konusunda çocuk yaşlardan başlaya-

rak toplumda hassasiyetin artırılması, 

tüm vatandaşlarımızın bu hususta bi-

linçlendirilmesidir.

Yerel Seçimler ile ilgili 
düşünceniz?
Allah’ın takdiri, aziz milletimizin te-

veccühüyle 16 yıldır milletimize hiz-

met ediyoruz. Milletimizin refahı için 

gayret gösteriyoruz. Türkiye’miz ge-

lişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, 

sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma 

gelsin diye 2002 Kasım’ından beri 

aralıksız ter döküyoruz. Bugüne ka-

dar asla çalışmaktan yorulmadık. Ma-

kamların mevkilerin koltukların bizi 

hedefimizden saptırmasına asla fırsat 

vermedik .16 yıl önce iktidara gelirken 

nasıl heyecanlıysak bugün de  ilk gün-

kü gibi heyecanlıyız. İlk günkü aşkla,  

81 milyonun her bir ferdine ayrım yap-

madan hizmet götürüyoruz. 

2019 yılının Türkiye açısından çok 

önemli bir dönüm noktası olduğunu bi-

liyoruz. Yeni dönemin en önemli özelliği 

hizmet belediyeciliğini, gönül belediye-

ciliği ile daha üst bir noktaya taşıyacak 

olmamızdır. Ecdadımız bir şehri aziz 

“ Esasen biz millet 
olarak şehircilik 

konusunda köklü 
bir müktesebata 

sahibiz. Şairlere ilham 
olmuş şehirlerimiz 

bulunuyor. Ülkemizin 
son bir asırda yaşadığı 
sıkıntılar, insanlarımız 

gibi şehirlerimizi de 
yormuş, yıpratmış, 

derin yaralar açmıştır. ”

“ Çevre sorunlarıyla 
mücadelenin en önemli 

aşamalarından biri 
ise çevre sorunları 
konusunda çocuk 

yaşlardan başlayarak 
toplumda hassasiyetin 

artırılması, tüm 
vatandaşlarımızın 

bu hususta 
bilinçlendirilmesidir.”
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kılan o şehrin sakinleridir diyor. Esasen 

biz millet olarak şehircilik konusunda 

köklü bir müktesebata sahibiz. Şairle-

re ilham olmuş şehirlerimiz bulunuyor. 

Ülkemizin son bir asırda yaşadığı sı-

kıntılar, insanlarımız gibi şehirlerimi-

zi de yormuş, yıpratmış, derin yaralar 

açmıştır. Biz göreve geldiğimiz andan 

itibaren hem hükümette, hem mahalli 

idarelerde bu asırlık ihmalleri gider-

menin gayretini verdik. Şehirlerimizin 

kronikleşmiş sorunlarını tek tek çö-

zerken, belediyeciliğine yeni bir bakış 

açısı kazanırdık.  Biz milletimizin aklını 

çelmenin değil, gönlüne girmenin pe-

şinde olduk. Seçimler sandıkta değil 

gönüllerde kazanılır,   Daha fazla te-

vazu daha fazla samimiyet daha fazla 

gayretle 31 Mart 2019 seçimlerinde 

Allah’ın izni milletimizin takdiriyle yine 

seçimlerde birinci parti olarak çıkaca-

ğız.

AK Partili hiçbir siyasetçi halkına te-

pede bakamaz. Siyasetçi tevazu eh-

lidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir, 

‘önce millet’ der, ‘önce memleket’ 

der. Bulunduğu görevde kibir, büyük-

lük taslama millete tepeden bakma, 

Milletle irtibatını koparma hastalığına 

kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı al-

tında yeri olamaz.

En kısa zamanda açıklanmayan il ve 

ilçe belediye başkan adaylarını ilan 

edecek olan AK Partimiz, akabinde 

ocak ayının ortalarında seçim mani-

festosunu açıklayacak, şubat ayında 

da yerel seçim kampanyası için düğ-

meye basacak.

Manifestoda İnsanla uyumlu, daha çok 

çevreyi öne çıkaran, insanların daha 

rahat yaşayabildiği, akışkan şehirler 

anlayışı, hakkaniyete, adalete uyan bir 

belediyecilik ön planda olacak.

Manifestoda AK Parti’nin 2023 vizyo-

nu ve Genel Başkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan’ın gönül belediyeciliğini 
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ortaya koyacak.

Kampanyalarda her şehrin, her ilçenin 

yerel özellikleri dikkate alınarak ger-

çekleştirilecek yatırımlar ve hizmetler 

halka anlatılacak. Cumhur İttifakı ze-

delenmeyecek şekilde propaganda 

yapılacak.

AK Parti Her Seçimden Za-
ferle Çıkmasını Nasıl Açıklı-
yorsunuz?

14 Ağustos 2001’de kurulan, 15 ay 

sonra 3 Kasım 2002’de girdiği ilk se-

çimden zaferle çıkan AK Parti bugün 

iktidarda 16’ınci yılını yaşıyor.

Bu ülke bir günlük başbakanları bile 

gördü. (İçişleri Bakanı Ahmet Fikri 

Tüzer, Refik Saydam’ın görevi başın-

da vefat etmesi üzerine, Şükrü Sa-

racoğlu 9 Temmuz 1942’de 13. hükü-

meti kurmadan önce 12. hükümette 

1 günlüğüne başbakanlık görevini 

üstlendi. Şükrü Saraçoğlu hemen yeni 

hükümeti kurunca Tüzer “24 saatlik 

Başbakan” olarak tarihin satırları ara-

sında yerini aldı)

AK Parti, 14 Ağustos 2001’den bu yana 

yapılan bütün seçimlerde sandıktan 

da zaferle çıktı. 6 genel seçimin yanı 

sıra, 3 yerel seçimde de halk AK Par-

ti’yi tercih etti. Ayrıca 3 referandum ve 

bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde he-

defe ulaşan AK Parti, bu süreçte bün-

yesinden 2 Cumhurbaşkanı, 7 Meclis 

Başkanı ve 4 Başbakan çıkardı. Cum-

hurbaşkanımız  Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan, birçok iç-dış engellere ve 

oyunlara rağmen girdiği her seçimden 

milletin takdirini ve desteğini alarak 

rekor oyla liderliğini koruyor. 

A
K Parti; siyasi, sosyal, 

insan hakları ve kül-

türel reformlar hayata 

geçirdi. Birçok kısıtla-

ma ve yasakları kaldır-

dı. Kürt, Alevi, Roman 

vb. açılımlarla toplumsal birliktelik ve 

kardeşlik perçinlendi.

Türkiye, son yıllarda sanayi, ticaret, 

teknoloji gibi birçok alanda “yerli ve 

millilik” ilkesi ile hareket ediyor. “Ken-

di kendine yeten Türkiye” olma yolun-

ca pek çok yerli ve milli proje hayata 

geçiyor. Nükleer santral, yerli kömür 

ve yenilenebilir enerji ile enerjide dışa 

bağımlılık sonlandırılıyor.

“Kampanyalarda her 
şehrin, her ilçenin 

yerel özellikleri 
dikkate alınarak 

gerçekleştirilecek 
yatırımlar ve hizmetler 

halka anlatılacak.”

000



R Ö P O R T A J

2 0 1 8KASIM - ARALIK
34

Türkiye, başta FETÖ, PKK ve DEAŞ ol-

mak üzere terör örgütlerinin saldırısına 

hedef almaktaydı. Cumhurbaşkanı-

mız Erdoğan, halkımızın desteğiyle 

bu saldırılara tavizsiz bir irade ve mis-

liyle karşılık verdi. 15 Temmuz 2016’da 

TSK’ya sızdırdığı militanları aracılığıy-

la militanları darbeye kalkışan FETÖ, 

Cumhurbaşkanımız ve halkın iradesiyle 

engellendi.

Yurt içindeki kararlı operasyonlarla 

terör örgütlerinin beli kırıldı. Terörü 

kaynağında kurutma hedefleriyle Fı-

rat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları 

başarıyla icra edildi.

Savunma sanayiinde ATAK Helikop-

teri, ANKA ve Bayraktar İHA, Altay 

Tankı ve daha birçok proje ile ülke 

güvenliğini ilgilendiren teknolojiler 

yerlileştirmeye devam ediyor.

C
umhurbaşkanımız Erdo-

ğan mazlum coğrafya-

lara her daim yardım eli-

ni uzatmıştır. Başta BM 

olmak üzere uluslararası 

platformla rda sözcülük 

etti. Somali, Suriye, Arakan, Filistin ve 

dünyadaki birçok mazlum coğrafyaya 

insani yardım gönderme kararı aldı. 

Bu bölgelerde yaşayan farklı millet 

ve inançtan insanlar Sayın Erdoğan’ı 

umut olarak görüyor. 

Sayın Erdoğan hayatı boyunca mil-

letin adamı oldu sürekli halkın içinde 

oldu. Böylece halkın beklentilerini her 

zaman doğru okudu. Vatandaşlarımızla 

“Kurulan tuzaklara, 
kumpaslara, kullanılan 

taşeronlara, katliam, 
şiddet, terör ve karalama 

kampanyalarına 
rağmen diyoruz ki, “Yel 
kayadan Ne Koparır?” 

Türkiye büyük ve güçlü 
bir ülkedir. Birçok 

medeniyet kurmuş, 
farklılıkları, çoğulculuğu 

zenginlik saymış bir barış 
coğrafyasıdır.”
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çok rahat diyalog kurdu. Halkın gön-

lünde yer etti. Her daim milli iradeyi 

öne çıkardı, sırtını millete yasladı. Par-

timiz gençlerin temsiliyeti ve sorum-

luluk almalarına hep önem verdi. Bu 

kapsamda Milletvekili seçilme yaşı 18’e 

düşürüldü. Gençlere siyasette ülke yö-

netiminde sorumluluk almasına önce-

lik ettik. Türkiye son 15 yılda ortalama 

%7,4 lük büyüme ile istikrarı sağladı.

Cumhur İttifakı  
Hakkındaki Düşünceleriniz 
Nelerdir?

15 Temmuz 2016’da Cumhuriyet ta-

rihimizin en kanlı ve alçak terör sal-

dırılarından biri gerçekleştirilmiş ve 

bu saldırı ülke tarihimize kara bir leke 

olarak geçmiştir.

Tepemize yağdırılan bombalara, so-

kağa çıkıp sivillerin üzerine giden 

tanklara, televizyonların basılıp el ko-

nulmasına, Parlamento, Cumhurbaş-

kanlığı gibi kamu binaları ile insanımıza 

ve demokrasimize kastedilmesine rağ-

men Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sa-

yın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 

aziz milletimiz ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi zalimlere asla teslim olmamış, 

direnerek kendi iradesine “İSTİKLAL,  

İSTİKBAL ve İSTİKRARINA” sahip çık-

mış; tüm dünyaya unutulmayacak bir 

mücadele örneği göstermiştir.

Bunun neticesinde genciyle yaşlısıyla, 

kadınıyla erkeğiyle düşmanla göğüs 

göğse çarpışan milletimiz 251 şehit, 

2193 gazi vermiştir. 15 Temmuz günü 

öyle bir tarihin adıdır ki, ancak yaşa-

yanlar ın anlayabildiği, bedelinin de 

milletçe ödendiği bir gündür.

Kurulan tuzaklara, kumpaslara, kul-

lanılan taşeronlara, katliam, şiddet, 

terör ve karalama kampanyalarına 

rağmen diyoruz ki, “Yel kayadan Ne 

Koparır?” Türkiye büyük ve güçlü bir 

ülkedir. Birçok medeniyet kurmuş, 

farklılıkları, çoğulculuğu zenginlik 

saymış bir barış coğrafyasıdır.

Yaşamayı ve yaşatmayı görev bildi-

ğimiz, 15 Temmuz’un daha iyi anla-

şılması, istiklal ışığımızın ebediyen 

yanması için Cumhur İttifakında ya-

kaladığımız bu birlik ve beraberlik 

ruhunu en iyi şekilde sürdürebilmek 

adına 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 

de yeniden galip çıkarak bu istikrarı 

devam ettireceğiz.

Milletimizin AK Parti’ye olan desteği, 

ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği 

destekle doğru orantılıdır. Bizler 16 yıl-

dır, her türlü meşakkatin var olduğu 

yolları, her türlü dikenlerin bittiği pati-

kaları aşarak bu noktalara geldik. Parti 

kapatma davalarından, askeri ve sivil 

darbe teşebbüslerine maruz kaldık. 

Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, 

milleti büyütmeye ant içmiş Cumhur 

İttifakını hedef olarak gördüler. Ka-

ranlık odaklar her türlü oyunlarıyla 

birliğimizi ve beraberliğimizi nakavt 

etmeye çalıştı. Ne 17-25 Aralık’taki ne 

de 15 Temmuz’daki hain oyunlar mil-

letimizi, partimizi, devletimizi parça-

lamaya yetmedi. Hiçbir şer oyunu da 

bu birlikteliğimizi bozmadı bozama-

yacaktır.

MHP ile başlattığımız bu süreci 31 

Mart 2019 seçimlerinde de kararlılıkla 

hayata geçireceğiz. Bu yolda, bu yol-

culukta artık herhangi bir tereddüde 

yer yoktur. Tüm teşkilatlarımızın da 

içinde bulunduğumuz dönemin neza-

ketine uygun şekilde bu hususta dik-

katli ve yapıcı anlayışta hareket ede-

ceğine inanıyoruz.

“Sayın Erdoğan hayatı boyunca milletin adamı oldu sürekli halkın içinde oldu. 
Böylece halkın beklentilerini her zaman doğru okudu. Vatandaşlarımızla çok 

rahat diyalog kurdu.” 

Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, milleti 
büyütmeye ant içmiş Cumhur İttifakı’nı hedef 

olarak gördüler. Karanlık odaklar her türlü 
oyunlarıyla birliğimizi nakavt etmeye çalıştı. 
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Ülkemizde birçok üniversite öğrencisi 

neredeyse doğduğundan bu yana ik-

tidarda AK Parti’yi görüyor. 16 yıldır ik-

tidarda olan ve artık ülkemizde hakim 

parti olarak adlandırabileceğimiz AK 

Parti’ye halk neden bu kadar güveniyor? 

Aslında bu sorunun cevabı 2002 yılının 

öncesinde yatıyor. Başarısız koalisyon 

hükümetleri, darbeler, ekonomik krizler, 

siyasi istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve 

işsizlik oranları 2002 öncesi Türkiye’nin 

tam olarak özeti değil mi? Bunlar olur-

ken henüz 2001 yılında kurulmuş olan bir 

siyasi parti 2002 yılında oyların büyük 

çoğunluğunu alarak tek başına iktidar 

oluyor ve aslında o gün Türkiye’de yeni 

bir dönem başlıyor. 

2
001 yılında dünyayı kasıp 

kavuran ekonomik kriz Tür-

kiye’yi de sarsmıştı, ancak 

AK Parti 2003 yılında ya-

kaladığı ekonomik ivmeyle 

bu krizi artık atlatmış ileriki 

dönemlerde de hızla büyüyerek, Avrupa 

ekonomisinin krizle mücadele ettiği yıl-

larda dahi büyümesini devam ettirmişti. 

Aynı zamanda dünyada Çin’den sonra 

en hızlı büyüyen 2. ülke konumuna gel-

mişti. Bunun yanı sıra Türk Lirasından altı 

sıfır atılması, Enflasyon ve İşsizlik oran-

larının tek hanelere indirilmesi, Ulusla-

rarası Para Fonuna olan borcun sıfırlan-

ması gibi müthiş ekonomik gelişmelere 

önayak olmuştu. 

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra yatırım-

ların da ardı arkası kesilmiyordu. Yollar, 

köprüler, tüneller, barajlar, hastaneler, 

üniversiteler, havalimanları, teknolojik 

yatırımlar, enerji yatırımları, yerli savun-

ma sanayi gibi atılımlarla da belki de 80 

yılda yapılamayanlar 16 yılda yapılmıştı. 

Halk bir anda bulunduğu vahim durum-

dan kurtularak, artık geleceğe güvenle 

bakabileceği bir döneme girmişti. İk-

tidarı alan AK Parti sadece ekonomik 

gelişmelerle ve bu dev yatırımlarla sınırlı 

kalmamıştı, bir dönemin büyük bir so-

runu olan başörtü sorununu da ortadan 

kaldırmıştı. Üniversite girişlerine kuru-

lan ikna odaları artık tarihte kalmış, ba-

şörtülü olduğu için mağdur olan birçok 

kadın artık daha özgür bir biçimde, her 

kurumda özgürce çalışabilecek ve öğre-

nimine devam edebilecekti.

S
ağlık sektöründe ki prob-

lemler de hafife alınacak 

gibi değildi. AK Parti ikti-

dara gelir gelmez halkın 

bu sorununa da çözüme 

kavuşturmuş, şimdilerde 

ise şehir hastaneleri projeleriyle zirveye 

taşımayı başarmıştır. En son teknolojinin 

kullanıldığı, en gelişmiş aletlerin bulun-

duğu devasa şehir hastanelerinin birkaçı 

açılmış olup geri kalanı hızla devam et-

mekte.

Geçtiğimiz günlerde rekor bir sürede 

yapılmış olan İstanbul Havalimanında 

açılışı yapıldı. Dünyanın en büyük ha-

valimanlarından biri olan bu havalimanı 

bölgede ülkemiz adına büyük önem arz 

ediyor. Kanal İstanbul projesi gibi bu ha-

valimanının da ticari açıdan ülkenin geli-

şimine büyük katkı yapacağı aşikar. 

 AK Parti iktidara geldiğinden bu yana 

uluslararası arenada daha güçlü bir 

Türkiye görmekteyiz. Sn. Devlet Başka-

nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü li-

derliğiyle dünya sahnesinde söz sahibi, 

2002’DEN 
GÜNÜMÜZE 
TÜRKİYE
Hasan Atasoy

İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler - 2. sınıf

genç kürsü
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yaptırım gücü olan bir ülke konumuna 

gelmiş bulunuyoruz. Davos zirvesinde 

ki çıkışıyla gönüllere taht kuran Recep 

Tayyip Erdoğan, bugüne kadar kurduğu 

uluslararası dengelerle de istediği ül-

keden istediği tavizleri almayı başardı. 

Müslüman coğrafyanın ‘’Dünya Lideri’’ 

olarak adlandıracağı bir lider halini alan 

Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğunun 

en güçlü siyasi aktörü konumunda. Bu-

nun yanı sıra Birleşmiş Milletlerde ‘’Dün-

ya Beşten Büyüktür’’ söylemiyle küresel 

adaletsizliğe karşı çıkmış, ve her defa-

sında Birleşmiş Milletlerde daha adil bir 

düzen için tüm dünyaya reform çağrısı 

yapmıştır.

A
K Parti iktidarı süresin-

ce terör konusu tarihte 

ki gibi yine sürekli gün-

demde olan bir konuy-

du. Yıllardır mücadele 

verilen terör örgütleri-

nin yanı sıra Arap coğrafyasında çıkan iç 

savaşların ardı arkası kesilmiyordu, bun-

larla beraber Irak bölgesinde batı ülke-

lerinden beslenen ve İslam dinini teröre 

alet eden DAEŞ terör örgütü de kurul-

muş ve ülkemizde onlarca eylemde bu-

lunmaya başlamıştı. Teröre karşı çözüm 

olarak müzakere yoluna giden AK Parti, 

çözüm sürecinden netice alamayınca 

artık yumuşak güç kullanmayı bırakmış, 

daha sert bir güç kullanarak artan terörü 

durdurmaya başlamıştı. Savaş bölgele-

rinde, sınır ötesi harekatlarla baskınlık 

kurarak DAEŞ terör örgütünün bitirilme-

sinde büyük rol oynamış, PKK gibi terör 

örgütlerini de kurduğu güvenlik bölge-

leriyle Fırat’ın doğusundan uzaklaştıra-

rak artık tehdit unsuru bile olamayacak 

konuma indirgemiştir. Halihazırda teröre 

ağır darbeler indirilmeye devam ediliyor.

AK Parti iktidara geldiği günden itibaren 

Milli birlik ve beraberliği güçlendirmek 

ayrıca ayrımcılığı ortadan kaldırmak için 

çok çaba sarf etti ve bu çabaların mey-

velerini günden güne almakta. Uygula-

nan politikalar ve söylemler Türkiye’de 

yaşayan onlarca etnik kökenli vatandaşı 

birleştirmekte.

AK Parti iktidarı özellikle gençlerin gele-

ceğe umutla bakabilmesini sağlamıştır. 

En başta Başkan Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın gençlere verdiği önem göz ardı 

edilemez. Koyduğu 2023, 2053 ve 2071 

hedefleri sadece AK Parti’nin vizyonu 

değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriye-

ti Devletinin de vizyonu haline geldi. AK 

Parti her zaman ülkemizin meselelerine 

ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir 

gençliğin yetişmesini hedeflemiş, bunu 

da gençliği karar süreçlerine aktif bir bi-

çimde dahil ederek göstermiştir. 

T
ürkiye gençliğine dü-

şen, elini taşın altına 

koyarak ülkemizin viz-

yonlarını hayata geçir-

mek için çabalamaktır. 

Müslüman coğrafya-

larda yaşanan acıları hepimiz görüyoruz. 

Tarihin bize yüklediği ağır yük çerçeve-

sinde bu zulümlere karşı koyması gere-

kenler bizden başkası değildir, AK Parti 

bu ağır yükün sorumluluğunda olan bir 

halk ve bir gençlik yetiştirerek aslında en 

devasa, eşi benzeri olmayan bir yatırım 

yapmıştır. Bu yatırımında meyvelerini 

verecek olan biz gençleriz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın önderliğinde AK Parti iktidarı Yeni 

Türkiye, Büyük Türkiye yolunda gidecek 

gençler yetiştirmiş ve bu gençlerin bü-

yük atılımlar yapabilmesi için gerekli ze-

mini oluşturmuştur. 

K
ısaca özet geçecek 

olursak, AK Parti ikti-

dara geldiğinden bu 

yana gerçekleştirdiği 

ekonomik gelişmelerle 

ve sayısız devasa ya-

tırımla, bunun yanında yerli sanayii ile 

geleceğe ışık tutmuş, Türkiye’yi aldığı o 

vahim durumdan zirveye taşımış, bölge-

sinde ve dünyada artık önemli bir aktör 

olmuştur. En önemlisi gençlere verdiği 

önemle Türkiye’nin yarınlarını garanti al-

tına almıştır. Artık dünya, geçmişin aksi-

ne daha gelişmiş ve tarihine daha bağlı 

bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktır. AK 

Parti iktidarı boyunca Recep Tayyip Er-

doğan liderliğinde sadece gönül coğ-

rafyamız içerisinde bulunan mazlumların 

değil dünyadaki tüm mazlumların sesi 

olmuş, zalimlerin de karşısında dimdik 

durmuştur. 

AK Partinin icraatleri ve duruşu Yeni Tür-

kiye’nin, Büyük Türkiye’nin meşalesini 

yakmıştır, ancak onu burçlara dikecek 

olan biz gençleriz. Unutulmamalıdır ki 

biz gençler, insanlığın son kalesi olan 

Anadolu Medeniyetini tüm dünyaya yay-

makla ve atalarımızın yüzyıllarca yaptığı 

gibi dünyada adaleti tesis etmekle mü-

kellefiz, çünkü biz gençler köklü bir ta-

rihin, kadim bir medeniyetin, zengin bir 

kültürün mirasçılarıyız, bizler büyük bir 

milletin evlatlarıyız, zulüm karşısında 

eğilemez ve haksızlık karşısında susa-

mayız.
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DÜNYANIN YENİ KAVŞAĞI: 
İSTANBUL HAVALİMANI 
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C
umhurbaşkanı Erdoğan, 

“CAN” uçağından eşi Emi-

ne Erdoğan Hanımefendi ile 

indikten sonra makam ara-

cıyla terminal binasına geç-

ti ve burada Limak/Kolin/

Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu 

yetkililerinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet 

işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına gi-

derek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, günün anısına 

biniş kartı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Bi-

nali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören 

alanına geçtikten sonra davetlileri selam-

ladılar.

Konuşmasına, “Bugün burada iki büyük 

mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın 

en büyükleri arasında yer alan İstanbul 

Havalimanımızın açılışını, yurt dışından 

gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. 

İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, böl-

gemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan 

temenni ediyorum.” sözleriyle başlayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyeti-

mizin 95. kuruluş yıl dönümünün gururunu 

da bugün hep birlikte yaşıyoruz. Cumhu-

riyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu 

olsun.” diye konuştu.

İstanbul’un üçüncü havalimanının 
ilk fazının uçuşlara açılması 

dolayısıyla düzenlenen tören, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla başladı.
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C
umhurbaşkanı Erdoğan, Ar-

navutluk Cumhurbaşkanı 

Ilir Meta, Kırgızistan Cum-

hurbaşkanı Sooronbay Ce-

enbekov, Kosova Cumhur-

başkanı Hashim Thaçi’ye, 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Iva-

nov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, 

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbis-

tan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Su-

dan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Bosna 

Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Bulgaris-

tan Başbakanı Boyko Borisov ve Azerbay-

can Meclis Başkanı Oktay Asadov’a, diğer 

ülkelerden gelen bakan ve heyet başkan-

larına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da düşen 

uçakta hayatını kaybedenlere rahmet di-

ledi.

“İstanbul, en değerli 
marka”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un 

sadece Türkiye’nin en büyük şehri olma-

dığını, aynı zamanda ülkenin en değerli 

markası olduğunu belirterek, konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Şair ne güzel söylemiş: 

‘Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır/Bir 

sengine yek pare Acem mülkü fedadır/Bir 

gevher-i yekpare iki bahr arasında/Hur-

şid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.’ Bunu 

günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olur-

sak, ‘Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçil-

mez/Tüm Acem mülkü feda olsun onun 

tek bir taşına/Öyle tek bir incidir iki deniz 

arasında/Yeridir dünyanın güneşi ile tar-

tılsa.’

P
aha biçilmez bu şehre yap-

tığımız böylesine bu büyük 

eser, işte bunun için adını 

‘İstanbul’ verdik. Hayırlı ol-

sun. Yeşilköy’deki Atatürk 

Havalimanımız, burası tam 

kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari se-

ferlere kapanacak olmakla birlikte hava-

limanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık 

fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler 

için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet 

vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havali-

manının bu faaliyetler dışındaki alanları 

ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi 
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olarak İstanbul halkının kullanımına açıla-

caktır. Şu andaki kapalı alanları da inşal-

lah ülkemizin, İstanbul’umuzun en büyük 

fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası 

Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul 

Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Ha-

valimanımızın ismi de hayırlı olsun.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Hava-

limanı’nın tüm etaplarının 2028’e kadar 

tamamlanmasının öngörüldüğünü belirte-

rek, “Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyun-

ca bu havalimanımız büyümeye devam 

Havalimanı 
Açılışından Notlar

Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestra-

sı’nın konser verdiği açılışta, havali-

manının tanıtım filmi gösterildi. Ayrıca, 

İstanbul’un tarihi yerlerinin fotoğrafla-

rının yer aldığı video havalimanı içeri-

sindeki dev ekranlara yansıtıldı.

Konuşmaların yapıldığı platformun 

arkasında yer alan bankolarda, konuk 

liderlerin ülkelerinin bayrakları ve baş-

kentlerinin isimleri yer aldı. Bu banko-

larda konuk liderlere sembolik olarak 

ülkelerine gidiş bileti kesildi.

Açılış konuşmalarının yapılacağı kürsü 

de havalimanının lale figürlü, mimarlık 

ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava 

Trafik Kontrol Kulesi’nin minyatürü 

şeklinde tasarlandı. Kurulan büyük 

basın platformunda çok sayıda yerli ve 

yabancı basın mensubu da töreni takip 

etti. Törendeki konuşmalar, İngilizce, 

Arapça, Rusça, Çince, Almanca, Fran-

sızca ve İspanyolca’ya da çevrildi.

edecektir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“dünyanın yeni kavşağı” alarak tanımlanan 

İstanbul Havalimanı’nın açılış töreninde, 

havalimanının yapıldığı yerleri iyi bildiğini, 

bölgede maden ve kömür ocakları bulun-

duğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

bakanlığı döneminde Binali Yıldırım ile 

helikopterle bir kaç kez bölgede dolaştık-

larını dile getirerek, bölge için sadece ha-

valimanının yapılmasının yeterli olmaya-

cağını söylediklerini, çukur olan alanların 

da düzenlenmesi gerektiğini söylediğini 

anımsattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 Mayıs 

ayında yer teslimi yapılıp inşaat başladı-

ğında dahi havalimanıyla ilgili tereddütle-

rin hala devam ettiğini vurgulayarak, “Ora-

ya gitmeyelim... Geçenlerde bir televizyon 

kanalında bir tane kendini de çok beğe-

nen birisi, ‘Burası çöker, şimdi o tartışılıyor.’ 

diyor. Niye çökermiş? Burası çok yumuşak 

bir araziymiş. Bu teknolojinin önünde yu-

muşak arazi mi var? Burada çakılan kazık-

lardan haberin var mı? Yok. Bütün bunlar 

niçin yapılır? İşte bu ileri teknolojinin eli-

mize verdiği imkândır, bize tanıdığı imkân-

dır. Bunlar burada yapılmak suretiyle de 

bu adımlar atılmıştır.” değerlendirmesini 

yaptı.
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Finansmanından inşaatına kadar, her bo-

yutuyla dünyada eşine arz rastlanır bu dev 

projeyi tamamladıklarını ve ilk etabının 

resmi açılış töreninin gerçekleştirildiğini 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 

4 etaptan oluşan projenin açılan ilk etabı-

nın yılda 90 milyon yolcu kapasiteli oldu-

ğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

bu kapasitenin tüm etaplar bittiğinde 150 

milyon yolcuya yükseleceğini dile getire-

rek, şöyle devam etti:

“Hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkar-

tılabilecektir. Yaklaşık 76,5 milyon metre-

karelik bir alana inşa edilen ve ilk etapta 

3 pistle açılan havalimanımız toplamda 

6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon met-

rekareyi bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon 

metrekare apron büyüklüğü, terminalleri 

arasındaki ulaşımı sağlayacak raylı siste-

mi, kargo ve genel havacılık terminalleri, 

kapasiteyi karşılayacak büyüklükteki ka-

palı ve açık otoparkları, destek birimleri, 

sosyal tesisleri, diğer tüm üniteleri ile ger-

çekten dev bir eserdir.” 

“Havalimanımız 
büyümeye devam 
edecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ikinci 

etabında doğu-batı paralel pisti ve taksi 

yolları, üçüncü etabında ikinci terminal 

binası, ilave apron, paralel pist ve taksi 

yolu, son etabında ise ek terminal binası, 

paralel pist, taksi yolları ve ilave apron yer 

“Önümüzdeki 10 yıl 

boyunca bu havalimanımız 

büyümeye devam 

edecektir. Kendi enerjisini 

üreten, çevreci, tabiat 

dostu ve engelsiz bir proje 

olan havalimanımızdaki 

hizmetler için 120 bin kişi 

görev yapacaktır.”
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aldığını ifade etti. Tüm etapların 2028’e 

kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-

rini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla önümüz-

deki 10 yıl boyunca bu havalimanımız bü-

yümeye devam edecektir. Kendi enerjisini 

üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz 

bir proje olan havalimanımızdaki hizmet-

ler için 120 bin kişi görev yapacaktır. Ha-

valimanımızdaki her birim uluslararası 

standartların üzerinde son teknolojiye sa-

hip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 

Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve 

deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkânları 

sağlanacaktır.”

Hava trafiği ve güvenliği konusunda da 

bu projeyle birlikte pek çok yeniliğe imza 

atılacağını dile getiren Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, “Yatırım bedeli 10 milyar 247 

milyon avro. Devlete bu kira süreci içeri-

sinde ödenecek kira bedeli de 22 milyar 

152 milyon avro olmak üzere, vergiler hariç 

32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifa-

de ediyor.” diye konuştu.  Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, ilk etabın finansmanının 4,5 

milyar avro tutarındaki bölümünün Zira-

at Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ile 3 

özel banka tarafından karşılanmış olma-

sını da çok önemli gördüğünü aktararak, 

şöyle konuştu: “Uluslararası standartta 

kredi formuna sahip olmasına karşılık ül-

kemiz hukukunun geçerliliği ve böyle bir 

yöntem ilk defa bu projede uygulandı. 

Bu projenin finansmanında herhangi bir 

Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt 

söz konusu değildir. Sadece toplam bütçe 

içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden 

ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla 

sınırlı olmak üzere 342 milyon avro dış hat 

yolcu geliri garanti edilmiştir. Görüldüğü 

gibi İstanbul Havalimanı hem mimarisi 

hem inşası hem işletmesi hem finansmanı 

ile gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada 

da örnek olacak bir projedir. Bu dev proje-

nin etüdünden inşasına ve işletmesine ka-

dar her aşamasında emeği geçen, katkısı 

olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, 

yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarın-

dan mühendisine tabii hepsinden öte işçi-

sine teşekkür ediyorum.”
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“Dünyaya yaptığımız 
büyük bir hizmet...”
“Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstan-

bul tarih boyunca hep stratejik bir konum-

da yer almıştır. İstanbul Havalimanımızın 

hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey, güney, 

doğu, batı aksları arasındaki en önemli 

transit merkez konumuna gelmiştir. Ha-

valimanımız hitap ettiği bu geniş alanda 

60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomi-

leri birbirine bağlıyor. Ülke olarak küresel 

ekonomilerin entegrasyonunda sahip ol-

duğumuz kilit rolü bu havalimanıyla daha 

da ileriye taşıyoruz. Burası önemli bir hat, 

dolayısıyla biz İstanbul Havalimanı’nı sa-

dece ülkemize değil, bölgemize ve dün-

yaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak 

görüyoruz.” 

Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 ta-

sarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji 

ağırlıklı yönetimiyle havalimanın gelece-

ğin dünyasına hitap eden akıllı havalimanı 

olarak faaliyet göstereceğini dile getiren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Ha-

valimanı’nın hizmete girmesiyle Avrupa 

hava sahasının yeniden yapılandırılma-

sı gerekecektir. Artık en önemli transfer 

noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası 

uçuşların güzergâhları da büyük ölçüde 

değişecektir. Konumu ve özellikleriyle ta-

rihe damga vuracak bu eserin ülkemizde 

inşa edilmiş olması tesadüfü değildir.” ifa-

delerini kullandı.  Sadece havacılık alanın-

da ulaştıkları seviyenin dahi başlı başına 

bir başarı hikâyesi olduğuna işaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki 

havalimanlarının sayısı, göreve geldiğimiz 

zaman 26’ydı. Bugün itibarıyla 30 ilave 

yaparak, havalimanlarımızın sayısını 56’ya 

çıkarmış bulunuyoruz. Halen inşası ve 

projesi devam edenler buna ilave edildiği 

zaman, önümüzdeki yıllarda, havaliman-

larımızın sayısı 64’e çıkacak. Yurt dışı uçuş 

noktalarımızın sayısını 60’tan 316’ya, dün-

yada destinasyon olarak bir numarayız. 

Birinci sırada biziz. Uçulan ülke sayısını da 

50’den 122’ye, büyük gövdeli uçak sayımı-

zı 162’den 506’ya çıkardık.” diye konuştu. 

“Havacılık sektörünün 
cirosu 25 milyar dolara 
yükseldi” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu atılımlar 

sayesinde havacılık sektörünün cirosunun 

2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yük-

seldiğine dikkati çekerek, “Diğer alanlarda 

da benzer gelişmeler kaydettik. Üstelik 

bu başarılara son 5 yılda yaşadığımız nice 

provokasyona, üzerimizde oynanan nice 

oyuna, ülkemize kurulan nice tuzağa, ma-

ruz kaldığımız nice saldırıya rağmen imza-

yı attık.” dedi.
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TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKAKIM’DA DENİZ BÖLÜMÜ 
TAMAMLANDI

D Ü N Y A  A K T Ü A L İ T E
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P
rojede Türkiye’ye gaz 
sağlayacak ilk hattın de-
niz kısmının tamamlan-
ması dolayısıyla İstanbul 
Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen törende, Milli 

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Cahit Tur-
han, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, eski bakanlar, 
iş insanları ve vatandaşlar da yer aldı.

Projenin tanıtım videosuyla başlayan 
törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez’in konuşmasının 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rusya Devlet Başkanı Putin sahneye 
beraber çıktı, önce Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sonra Putin katılımcılara hi-

tap etti.

“TürkAkım Projesi, 
inşallah 2019’da yapılacak 
testlerin ardından 
faaliyete geçmeye hazır 
olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tay-
yip Erdoğan İstanbul Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen “TürkAkım Projesi 
Deniz Bölümünün Tamamlanması Tö-
reni”ndeki konuşmasında, Rusya Fe-
derasyonu Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve heyet üyelerini ağırlamaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Bugün Türkiye ve Rusya arasında-
ki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin 
ifadesi olarak gördüğü enerji iş birliği 
alanında atılan yeni bir adıma daha 
şahitlik etmek amacıyla bir araya 

gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: “TürkAkım 
doğal gaz boru hattının Karadeniz’in 
altından geçen bölümünün tamam-
lanarak boru hattının ülkemiz toprak-
larına ulaşmasının, bugün ayrı bir se-
vincini yaşıyoruz. Böylece 2014’te ilk 
adımını attığımız 2016’da hükümetle-
rarası anlaşmayla somut çerçeve ka-
zandırdığımız bu tarihi projenin artık 
son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 
TürkAkım Rus dostlarımızla beraber 
büyük emek harcadığımız, hem iki-
li ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki 
enerji jeopolitiği bakımından tarihi 
nitelikte bir projedir. Rusya kara kesi-
mi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesi-
mi olarak 3 bölümden teşekkül eden 
TürkAkım Projesi, inşallah 2019’da 
yapılacak testlerin ardından faaliyete 

geçmeye hazır olacaktır.” 

Projenin tamamlanan deniz kesimin-
de ise Karadeniz tabanından birbirine 
paralel olarak ilerleyen 930 kilometre 
uzunluğunda iki boru hattının iki ki-
lometreyi aşan derinliğe döşendiğini 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
boru hattının karaya çıktığı nokta olan 
Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaa-
tının da hızla devam ettiğini söyledi.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 31,5 
milyar metreküp doğal gaz taşıyacak 
TürkAkım Projesi’nin sadece Türkiye 
ve Türk milleti açısından değil kom-
şu ülkeler ve bölge açısından da pek 
çok avantajı bulunduğunu vurgulaya-
rak, buradan gelecek doğal gazın en 
az yarısını Avrupa’ya aktarmayı plan-
ladıklarını dile getirdi. Türkiye içinde 
ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi 
kritik üretim ve ihracat merkezlerinin 
yeni bir tedarik hattına kavuşacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

böylece Türkiye’nin transit risklere 
maruz kalmadan hem kendisinin hem 
de Avrupa ülkelerinin doğal gaz talep-

lerini karşılayabileceğini anlattı. 

“Rusya ile uzun vadeli iş 
birlikleri kurmanın çabası 
içinde olduk” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar 
ve sınamalar neticesinde perçinlenen 
Türk-Rus dostluğunun her iki tarafın 
da menfaatine sonuçlara vesile oldu-
ğunu anlatarak, “Biz Rusya ile ikili mü-
nasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir 
zaman diğer ülkelerin taleplerine veya 
dayatmalarına göre belirlemedik. Da-
ima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri 
kurmanın çabası içinde olduk. Hem 
bölgemizde hem de küresel alanda 
hakkın, adaletin, barışın ve istikrarın 
temini için Rus dostlarımızla birlikte 
çaba gösterdik. Bu ortak duruşumu-
zun özellikle komşumuz Suriye’deki 
çatışmalardan kaynaklanan insani kri-
zin hafifletilmesinde önemli katkılarını 
gördük.” diye konuştu.  Rusya Fede-
rasyonu ile iş birliklerinin çok geniş bir 
yelpazede ilerlediğine dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım 
yanında nisan ayı başında temellini 
attıkları Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
Projesini de Rusya ile beraber hayata 
geçirdiklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birbirlerini 
tamamlayan ekonomiler olmaların-
dan da faydalanarak ikili ticaretleri-
ni geliştirdiklerini belirterek, şunları 
kaydetti: “Geçtiğimiz yıl ticaret hac-
mimizde yüzde 30’luk artış sağladık. 
Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ti-
caret hacmine ulaşmaktır. Türkiye ve 
Rusya’nın karşılıklı yatırımları, Akku-
yu Projesi hariç, onar milyar doların 
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üzerindedir. Turizmde bu yılın ilk 9 
ayında 5,1 milyon Rus turisti ağırla-
yarak, yeni bir rekora daha imza attık. 
2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı 
olarak kutlayacağız. Gelecek yıl ger-
çekleştirilecek etkinlikler, halklarımı-
zın birbirlerini daha da iyi tanımalarına 
vesile olacaktır.  TürkAkım Projesi’nin 
kısa sürede bu aşamalara gelmesinde 
emeği geçen değerli dostum Sayın 
Putin’e ve heyetine huzurlarınızda çok 
çok teşekkür ediyorum. Sayın Putin ve 
Rus halkıyla dayanışmamızın ülkeleri-
miz için daha büyük projelerin, daha 
büyük müjdelerin habercisi olacağına 

inanıyorum.” 

“Projeye adı veren Sayın 
Erdoğan’dır”
Rusya Devlet Başkanı Putin, tören-
deki konuşmasında, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Türkiye ile Rusya arasında 
100 milyar dolarlık ticaret hacminden 
bahsettiğine değinerek, “Bu sene Çin 
ile 100 milyar dolar ticarete ulaşaca-
ğız, Türkiye ile neden olmasın bu ra-
kam? Türkiye ile de 100 milyar dolarlık 
ticaret hacmine imza atmamız müm-

kün olacaktır.” diye konuştu.

TürkAkım ile ilgili anlaşmanın İstan-
bul’da 10 Ekim 2016’da imzalandığını 
hatırlatan Putin, “Projeye adı veren 
Sayın Erdoğan’dır, TürkAkım ismini 
vermiştir. Sadece 2 sene sonra, bu 
hızlı süre zarfında projenin en zor kıs-
mı tamamlandı. Hakikaten çok büyük 
çalışma yapıldı. Yeni ve yüksek tekno-
loji ile yapılan bir süreçtir.” dedi. Putin, 
proje kapsamında bin 800 kilometre 
boru hattı döşendiğini ve doğal gazın 
Türkiye üzerinden transit olarak Doğu 
ve Güney Avrupa’ya taşınacağını, bu-
nun da Türkiye’yi önemli bir doğal gaz 

merkezi haline getireceğini, ülkenin 
konumuna olumlu bir etki yapacağını 
anlattı.  Projenin kara bölümünün de 
deniz bölümünde olduğu gibi hızla 
ilerleyeceğini dile getiren Putin, “İna-
nıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 
yılına kadar tamamlanacaktır. En 
çevre dostu, en ileri teknolojiyi kul-
lanıyoruz. En zor standartlara uygun 
şartlarda çalışmamızı yapıyoruz.” diye 

konuştu.

“İki ülke arasında güven 
olmadan böyle bir proje 
gerçekleştirmek mümkün 
değil”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Rusya ve Türkiye’nin enerji alanındaki 
işbirliğinin uzun yıllardır başarılı şekil-
de devam ettiğini belirterek, şunları 
söyledi: “Sayın Erdoğan ile 13 sene 
önce Mavi Akım projesini başlattık. 
Proje 13 sene boyunca, en zor mevsim 
şartlarında bile güvenli bir şekilde fa-
aliyet gösteriyor. Bu, Rusya’nın doğal 
gaz sevkiyatı bakımından güvenirlik 
ve sağlam bir tedarikçi haline geldi-
ğini gösteriyor. Projeyle Türkiye’nin 
ekonomisine güç katan doğal gaz 
sevkiyatı yapıyoruz. Yeni boru hattı da 
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi ve Türki-
ye’nin genelinde ekonominin gelişme-
si bakımından çok önemli ve aynı za-
manda enerji güvenliğini sağlayacak 

bir proje olacak.”

Projede emeğe geçenlere de teşekkür 
eden Putin, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Sayın Erdoğan’a derin, içten şükran-
larımı sunmak istiyorum, gösterdiği 
siyasi irade, cesareti için teşekkür et-
mek istiyorum. Artan rekabet koşulla-
rında böyle siyasi irade, cesaret olma-
dan böyle bir proje gerçekleştirmek 

mümkün olmaz. İki ülke arasında 
güven olmadan böyle bir proje ger-
çekleştirmek mümkün değil. Eminim 
TürkAkım ve diğer önemli stratejik 
projemiz olan Türkiye’nin ilk nükleer 
güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali de Rusya ile Türkiye arasın-
daki çok yönlü işbirliğimizin gelişme-
sinin ve halklar arasındaki dostluğun 
da simgesi olacaktır.” Kıyıköy’de bu-
lunan Pioneering Spirit Gemisi’nden 
canlı bağlantıyla BOTAŞ Genel Mü-
dürü Burhan Özcan tarafından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a, Gazprom Üst 
Yöneticisi (CEO) Alexey Miller tarafın-
dan Putin’e projeye ilişkin bilgilendir-
me yapıldı. Gazprom Yönetim Kurulu 
Üyesi Oleg Aksyutin, kaynakçıların 
faaliyetlerini tarif ederek, kaynak işle-
minin tamamlanmasına yönelik bilgi 
verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pu-
tin’in kaynak işleminin başlaması için 
talimat vermesinin ardından kaynak 
işlemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Görüldüğü gibi son kaynak ya-
pılıyor. Çok yüksek bir teknoloji ile bu 
kaynak yapılıyor.” dedi. Kaynak işlem-
leri tamamlanan borular, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve Putin’in talimatıyla 
suya indirildi. Böylece Rusya’nın Ana-
pa kentinden başlayan projenin deniz 
bölümü Kıyıköy’e ulaşarak tamamlan-
dı. Putin de “Bu tür projeler ve bu pro-
je özellikle üçüncü ülkenin çıkarlarına 
karşı değildir. Bu projelerle ikili ilişkileri 
geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasında 
ekonominin gelişmeleri sağlamak için 
bunlar önemli. Bunların faaliyete ge-
çirilmesi kendi ulusal menfaatlerini 
çıkarlarını koruma konusunda önem 
teşkil ediyor.” diye konuştu.

D Ü N Y A  A K T Ü A L İ T E
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2014’te ilk adımını attığımız 2016’da hükümetlerarası anlaşmayla somut çer-
çeve kazandırdığımız bu tarihi projenin artık son aşamasına gelmiş bulunuyo-
ruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili 
ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte 

bir projedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Gelişmiş ülkeler İklim konusunda daha fazla mesuliyet almalı.

“ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELECEK”
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C
umhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, 30 Kasım-1 

Aralık 2018 tarihlerinde Ar-

jantin’in ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen G20 Li-

derler Zirvesi’ne katılırken; 

akabinde de 2-3 Aralık 2018 tarihlerinde 

Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaret 

gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk olarak, 

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e hare-

ket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bue-

nos Aires Ezezia Havalimanı’na gelişinde 

Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile 

Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral 

Barlas ve diğer ilgililer tarafından karşılan-

dı.

G-20 ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 aile fotoğ-

rafında hazır bulundu, daha sonra diğer 

devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı 

olan “Adil ve Sürdürülebilir Gelecek” te-

malı özel oturuma geçti. 

Liderler, oturumun ardından Arjantin Dev-

let Başkanı Macri’nin konuşma yapacağı 

açılışa iştirak etti.

G-20 Zirvesi için bulunduğu Arjantin’de 

gerçekleştirilen kültürel etkinliğe ve dü-

zenlenen liderler yemeğine de katılan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün kaldı-

ğı Buenos Aires’te çeşitli görüşmelerde 

de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 

kapsamda ABD Başkanı Trump, Rusya 

Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı 

Şi Cinping, Arjantin Devlet Başkanı Mau-

ricio Macri,  Şili Devlet Başkanı Sebastian 

Pinera, İngiltere Başbakanı Theresa May, 

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hollan-

da Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zir-

vesi’nin düzenlendiği Costa Salguero Fuar 

Alanı’nda basın toplantısı da düzenledi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ana 

konuşmacı 
olduğu oturumda 

Türkiye’nin alt yapı 
yatırımlarındaki 
tecrübelerini ve 

İstanbul Havalimanı 
başta olmak üzere 

son dönemde hayata 
geçirdikleri projeleri 

diğer liderlerle 
paylaşma imkânı 

bulduğunu dile getirdi.
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B
asın toplantısında küre-

sel ekonomiden dünya 

ticaretine, iklim konu-

sundan terörizme, Ka-

şıkçı cinayetinden ABD 

ve Rusya ile ilişkilere 

dair önemli açıklamalarda bulunan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana konuş-

macı olduğu oturumda Türkiye’nin 

alt yapı yatırımlarındaki tecrübelerini 

ve İstanbul Havalimanı başta olmak 

üzere son dönemde hayata geçirdik-

leri projeleri diğer liderlerle paylaşma 

imkânı bulduğunu dile getirdi. Daha 

güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kap-

sayıcı bir küresel büyüme için G20 

ülkelerinin kısa ve orta vadeli politi-

kalarını özetleyen Buenos Aires Eylem 

Planı’nı da kabul ettiklerini söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “G20 üye-

leri arasında en düşük emisyonlara 

sahip ülkelerden biri olarak bu alanda 

gerekli katkıyı yaptık, yapıyoruz. Paris 

Anlaşması kapsamında bize verilen 

taahhütlerin yerine getirilmesini bek-

lediğimizi burada bir kez daha ifade 

ettik.” dedi.

E
nerji konusunda Türki-

ye’nin bir taraftan eko-

nomik büyümesine bağlı 

olarak artan enerji ihtiya-

cını karşıladığını diğer ta-

raftan da TANAP ve Türk 

Akım gibi projelerle Avrupa’nın enerji 

arz güvenliğine katkı sunduğunu be-

lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu 

Akdeniz’deki hidro karbon kaynakları-

nın asli sahiplerinden Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin haklarının emri vaki-

lerle gasp edilmesine asla izin verme-

yeceğiz. Türkiye hem kendi hukukunu 

“G20 üyeleri arasında 
en düşük emisyonlara 
sahip ülkelerden biri 

olarak bu alanda 
gerekli katkıyı 

yaptık, yapıyoruz. 
Paris Anlaşması 

kapsamında bize 
verilen taahhütlerin 
yerine getirilmesini 

beklediğimizi burada 
bir kez daha ifade 

ettik.”
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hem de Kıbrıs Türkünün hak ve men-

faatlerini korumakta kararlıdır.” açıkla-

masında bulundu.

“Suriyeliler yanında çeşitli yerlerden 

gelen 4 milyonu aşkın mazluma ev 

sahipliği yapan bir ülkeyiz” ifadesini 

kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

dünyada en çok mülteciyi barındıran 

ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi 

ve Avrupa Birliği tarafından Suriyeli 

mülteciler için söz verilen 3+3 milyar 

avroluk kaynağın kullanımında bile 

çok ciddi güçlükler yaşandığını söy-

ledi.

Açıklamalarında Yemen ve Arakan’da 

yaşanan insanlık krizlerine de dikkat 

çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ka-

şıkçı cinayetiyle ilgili olarak da “Bu 

olay alçakça bir cinayettir ve öyle de 

kalacaktır.” değerlendirmesinde bu-

lunarak Türkiye’nin bu meselede en 

başından beri hukukun, ahlakın ve 

vicdanın gerektirdiği yerde durduğu-

nu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

konuyla ilgili olarak ayrıca “Veliaht 

Prens’in suç sabit olmadıkça kimseyi 

suçlayamayız yaklaşımını kabullen-

mek mümkün değildir.“ dedi. Suçun 

işlendiği yerin İstanbul olması nede-

niyle suçluların iadesinin istendiğini 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye’nin olaya ilişkin bilgi ve belge-

leri Amerika başta olmak üzere Suudi 

Arabistan’a, İngiltere’ye, Almanya’ya, 

Fransız yetkililere, tüm talep edenlere 

verdiklerini ifade ederek, “Yine biz her 

an buna hazırız. Çünkü bu sadece Tür-

kiye’nin meselesi değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dünyada 

en çok mülteciyi 
barındıran ülkenin 
Türkiye olduğunu 

dile getirdi ve Avrupa 
Birliği tarafından 

Suriyeli mülteciler için 
söz verilen 3+3 milyar 

avroluk kaynağın 
kullanımında bile 

çok ciddi güçlükler 
yaşandığını söyledi.
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A
rjantin’deki temaslarının 

ardından resmi temas-

larda bulunmak üzere 

Paraguay’ın başkenti  

Asuncion’a geçen Cum-

hurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan,  Silvio Pettirossi Havalima-

nı’na gelişinde, Paraguay Dışişleri Bakanı 

Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Devlet 

Törenleri ve Protokol Genel Müdürü Fe-

derico A. Gonzales, Mihmandar Tuğgene-

ral Juan Ramon Meza Gomez, Türkiye’nin 

Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, 

Asuncion Fahri Konsolosu Ana Manue-

la ve Ciudad del Este Fahri Konsolosu 

Alejandro Mohammed Mana tarafından 

karşılandı. 

C
umhurbaşkanı Erdoğan ve 

eşi Emine Erdoğan Hanı-

mefendi ile birlikte Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak, Milli Savunma Ba-

kanı Hulusi Akar, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Paragu-

ay’a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo 

Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sa-

rayı’nda resmi törenle karşılandı. Bu sırada 

Paraguay’da çalışan ve sarayın karşısın-

da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emi-

ne Erdoğan’ı görmek için bekleyen Türk 

vatandaşları, yanlarında getirdikleri Türk 

bayraklarını sallayarak, sevgi gösterisinde 

bulundu.

Tarihi hükümet binası Lopez Sarayı’nda iki 

lider arasında gerçekleşen baş başa gö-

rüşmenin ardından Paraguay Devlet Baş-

kanı Benitez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

Devlet Nişanı takdim etti. Sonrasında ise 

iki lider ülkeleri arasındaki heyetler arası 

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN PARAGUAY’I ZİYARET ETTİ
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görüşmeye başkanlık etti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo 

Benitez, görüşmelerin ardından bir ortak 

bildiri yayımladı. 

Yayımladıkları ortak bildiride “iki ülke ara-

sındaki diplomatik ilişkilerin giderek güç-

lendiğini” vurgulayan liderlerin açıklama-

sından öne çıkan başlıklar şunlar oldu: 

“Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki 

diplomatik ilişkilerin giderek güçlendiğini 

not etmişler, bu bağlamda Ankara’da ve 

Asuncion’da karşılıklı olarak diplomatik 

temsilciliklerin açılmakta olması ve Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin Paraguay Hükümeti 

nezdindeki ilk mukim Büyükelçisi Arma-

ğan İnci Ersoy’un atanması ile ülkeleri 

arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlen-

mesinden duydukları memnuniyeti not 

etmişlerdir.”

“Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknoloji, Gençlik 

ve Spor Alanlarında İşbirliği Çerçeve An-

laşması ile Diplomatik Eğitime İlişkin İş-

birliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın en kısa 

sürede imzalanması konusunda görüş bir-

liğine varıldı.”

“İki cumhurbaşkanı, kü-
resel gündem ve bulun-
dukları bölgelerinin karşı 
karşıya olduğu terörizm 

ve sınır aşan suçlarla mü-
cadelede çok taraflı iş bir-
liğinin önemini vurgula-
mışlardır.”

C
umhurbaşkanı Erdoğan, Lo-

pez Sarayı’ndan çıkarken, 

kendisini uzun süre dışarıda 

bekleyen bir grup Türk va-

tandaşı ile de sohbet etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

eşi Emine Erdoğan da TİKA’nın Paraguay 

Sağlık Bakanlığı’na yaptığı ambulans ve 

tekerlekli sandalye yardımı için düzen-

lenen programa katıldı. Emine Erdoğan 

Hanımefendi’ye  Paraguay Devlet Başkanı 

Mario Abdo Benitez’in eşi Silvana Lopez 

Moreira Bo da eşlik etti.
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P
araguay’a gerçekleştirdiği 

resmi ziyaretin ardından 

Venezuela’nın başkenti 

Caracas’a geçen Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın Caracas Simon 

Bolivar Havalimanı’na gelişinde Venezu-

ela Devlet Başkanı Başyardımcısı Del-

cy Rodriguez, VenezuelaDışişleri Bakanı 

Horje Arreaza, Venezuela Savunma Ba-

kanı Vladimir Padrino, Türkiye’nin Caracas 

Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Vene-

zuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho 

Reyes hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan Hanımefendi ile birlikte Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Sa-

vunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan da Venezuela’ya 

gitti.

Simon Bolivar Anıt Mezarı’nı ziyaret eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt mezara 

gelişinde ellerinde Venezuela ve Türk bay-

raklarıyla kendisini karşılayan çocuklarla 

sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cumhur-

başkanı Erdoğan’a Venezuela Devlet Baş-

kan Yardımcıları Delcy Rodriguez ve Tare-

ck El Aissami eşlik etti.

Sonrasında Venezuela Devlet Başka-

nı Nicolas Maduro ile birlikte Teresa 

Carreno Tiyatro Binası’nda düzenlenen 

Türkiye-Venezuela İş Forumu’na katılan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

burada yaptığı konuşmada öne çıkan baş-

lıklar şu şekilde oldu:

“5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadise, 

Sayın Maduro ile beraber Venezuela hal-

kının bağımsızlık iradesine yönelik kalleş-

çe bir saldırıdı… Venezuela’nın mazlum ve 

mağdurla sergilediği güçlü dayanışması-

nın bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkın-

dayım… Türkiye ekonomisi, sahip olduğu 

sağlam temeller üzerinde tüm engelleme 

girişimlerine ve saldırılara rağmen güç-

lü bir performans sergiliyor… Son aylarda 

ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir 

ülke olarak, küresel ticaret sisteminin pa-

rametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip 

etmiyoruz… Türkiye belli ülkelerin manipü-

latif saldırılarına ve ekonomik tetikçilerin 

sabotajlarına maruz kalan Venezuela’nın 

yanındadır.”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 

da yaptığı konuşmasında: “Türkiye, olağa-

nüstü geçmişi, çalışma azmi, çabalarıyla 

insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülkedir… 

Bu iş forumu vesilesiyle ilk defa bir Türk 

Cumhurbaşkanı’nın ülkemizi ziyaret et-

mesi bizi onurlandırdı… Türk iş adamlarına, 

‘Venezuela’nın kapıları sizlerin yatırımına 

“Türkiye belli 
ülkelerin manipülatif 

saldırılarına ve 
ekonomik tetikçilerin 
sabotajlarına maruz 
kalan Venezuela’nın 

yanındadır.”

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN 
VENEZUELA’DA TEMASLARDA 

BULUNDU
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sonuna kadar açıktır, gelin, inşa edin, yatı-

rım yapın’ diyorum” ifadelerini kullandı.

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, resmi temaslarda 

bulunmak üzere geldiği Ve-

nezuela’da Devlet Başkanı 

Nicolas Maduro tarafından 

başkent Caracas‘taki Miraf-

lores Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro’nun 

tören alanındaki yerlerini almalarının ar-

dından iki ülke milli marşları çalındı ve top 

atışı yapıldı. Tören kıtasındaki askerler bu 

sırada iki ülke marşlarını söyledi. Tören 

kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Er-

doğan ve Maduro, Türk ve Venezuela bay-

rakları taşıyan çocukların yanına giderek 

fotoğraf çektirdi. Bu sırada gençlerden 

oluşan orkestra “Katibim” türküsünü icra 

etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro, 

heyetlerini birbirine takdim ettikten son-

ra baş başa ve heyetler arası görüşmeye 

geçti.    

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonra-

sında iki ülke arasında gerçekleştirilen iş 

birliği anlaşmaları imza törenine katıldı. 

Akabinde Venezuela Devlet Başkanı Ni-

colas Maduro tarafından, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a, “El Libertador” nişanı ve Simon 

Bolivar’ın kılıcı takdim edildi. 

“İlişkilerimizde son iki yıl-
da yakalanan büyük ivmeyi 
muhafaza etmekte ve ilişki-
lerimizi daha da ileriye taşı-
makta kararlıyız”

İki liderin gerçekleştirdiği ortak basın 

toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

yaptığı açıklamalardan öne çıkan ifadeler 

şöyle oldu:  “Sayın Maduro İsrail’in Kudüs’e 

ve Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırı-

ları karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı Dö-

nem Başkanı olarak düzenlediğimiz zirve-

lere Bağlantısızlar Dönem Başkanı olarak 

katılmış ve orada bizim de düşüncelerimizi 

aynen paylaşmıştır. Venezuela’nın bu asil 

tavrının belli ülkeleri, işgal ve sömürüden 

beslenen çevreleri rahatsız ettiğini de 

çok iyi biliyorum… İlişkilerimizde son iki 

yılda yakalanan büyük ivmeyi muhafaza 

etmekte ve ilişkilerimizi daha da ileriye 

taşımakta kararlıyız. Gerek siyasi, gerek 

askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel her 

alanda bu ilişkilerimizi geliştirmenin ka-

rarlılığı içerisindeyiz… “Geçenlerde burada 

(FETÖ bünyesinde Venezuela’da faaliyet 

gösteren) iki tane okul kapatılarak Maarif 

Vakfımıza devredildi… Biz kiminle dost-

luk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde 

bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak 

mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ül-

keysek, halkının iradesiyle hareket eden 

bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, 

halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz 

birilerinden icazet, izin alarak faaliyette 

bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra 

da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek 

merci vardır, o da halkımızdır.”

“Bugün, Türkiye’nin büyük 
Cumhurbaşkanı, dostum Er-
doğan’ın yanındayım”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 

da yaptığı açıklamada:  “Venezuela halkı 

kardeşlik için kollarını açtığında, onu ger-

çekten açar ve biz uzun bir zaman önce 

kardeşlik için kollarımızı ve gönlümüzü asil 

bir tarihe sahip olan, savaşçı, birçok savaş 

kazanmış galip Türk halkı için açmaya ka-

rar verdik… Türk halkına büyük hayranlık 

duyuyor ve Venezuela’da gösterilen harika 

dizi Ertuğrul’u çok seviyoruz… Biz, ABD ve 

diğer ülkelerin yaptığı ticarete karışmı-

yoruz, kimse de bizim ticari ve ekonomik 

faaliyetlerimize karışmasın. Venezuela’nın 

ürettiği şeyi dünyaya satmaya hakkı var-

dır… Bugün, Büyük Türkiye’nin büyük Cum-

hurbaşkanı, dostum Erdoğan’ın yanında-

yım. Türkiye, son bin yılda dünya üzerinde 

çok önemli bir rol oynadı. Türkiye’nin Türk 

kültürüne, dünya kültürüne, bilimine, sa-

natına, siyasetine büyük katkısı oldu, bu 

oldukça etkileyici.” ifadelerini kullandı.
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A
K  Parti Genel Merkezi, 

çevre dostu uygulamalar 

kapsamında 2017 yılı-

na ait “Sera Gazı Beyanı 

Doğrulama Raporu”nu 

almasının ardından “İklim 

Dostu Kuruluş Belgesi”nin sahibi olarak 

Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

Eylül ayı itibarıyla “Sıfır Atık Projesi”ni ha-

yata geçirerek Türkiye’de çevre dostu ilk 

siyasi parti Genel Merkezi olan AK Par-

ti, uygulamanın somut çıktılarını almaya 

başladı. Uygulamanın başladığı günden 

bu yana raporlamalarını aylık periyotlar-

la gerçekleştiren AK Parti Çevre, Şehir ve 

Kültür Başkanlığı tarafından Türk Stan-

dardları Enstitüsü’ne (TSE) yaptığı “Sera 

Gazı Emisyon Raporu Doğrulama Başvu-

rusu” sonuçlandı, siyasi partiler tarafından 

TSE’ye ilk sera gazı beyanı doğrulama 

talebinde bulunan AK Parti Genel Merke-

zi’nin 2017 yılına ait sera gazı emisyonu 

“makul güven seviyesi”nde ölçüldü. Sera 

Gazı Beyanı Doğrulaması’nın, TSE’nin 

şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi 

nedeniyle AK Parti Genel Merkezi, Türki-

ye’de ilk defa “İklim Dostu Kuruluş Belge-

si”ni aldı.

AK Parti, Çevre Dostu 
Uygulamalarına Devam 
Ediyor
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulu-

nan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden So-

rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun 

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Cumhur-

başkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan Ha-

nımefendi’nin himayelerinde, Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığımız tarafından sürdürülen 

ve tüm insanlığın geleceği için bir dönüm 

noktası olarak gördüğümüz “Sıfır Atık Pro-

jesi”ni AK Parti Genel Merkezi’mizde baş-

latarak ülkemizde öncü kuruluşlardan biri 

olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyo-

ruz. Attığımız her adım, başlattığımız her 

uygulama kadar onu sürdürülebilir kılmayı 

da çok önemsiyoruz. 

Hızlı tüketim alışkanlıklarımızın bir sonu-

cu olan, ‘kullan at’ şeklinde tanımlanan 

modelin Dünya’mız ve geleceğimiz için 

büyük maliyetleri ve telafi edilemez so-

nuçları olacaktır. Atıkların geri dönüştü-

rülmesi, enerji verimli ürünlerin kullanıl-

ması ve doğa dostu enerji kaynaklarının 

tercih edilmesiyle hem çevreye hem de 

ekonomiye katma değer oluşturacağımı-

za inanarak yol haritalarımızı oluşturduk. 

Bu bağlamda, fosil yakıtların kullanımı-

na bağlı olarak insanların ve kurumların 

doğrudan veya kullandığı ürünlerin üreti-

mi açısından enerji kullanımıyla Dünya’ya 

bıraktıkları zarar anlamına gelen karbon 

ayak izimizi AK Parti Genel Merkezi olarak 

ölçtürdük. TSE’nin Raporu’nda Genel Mer-

kez’imizin 2017 yılına ait sera gazı emisyo-

nunun “makul güven seviyesi”nde ölçül-

mesi ve TSE tarafından Türkiye’de ilk defa 

verilen ‘İklim Dostu Kuruluş Belgesi”ni al-

mamız hedeflerimize yakın olduğumuzu 

gösteriyor. Tüketim alışkanlarımızdaki kü-

çük değişikliklerle, atık yönetimi alanında 

‘Sıfır Atık’ hedefimizin bir parçası olarak 

gördüğümüz karbon ayak izimizi kademeli 

olarak azaltmak amacıyla yıl bazlı hedef-

lerimizi ortaya koyduk. İnsanlığın ve Dün-

ya’nın geleceği için çevreyi korumak ve 

yaşatmak konusunda güçlü bir iddiamız 

var. Bunun gereği olarak çalışmalarımızı 

titizlikle sürdürüyoruz.” açıklamalarına yer 

verdi.

AK PARTİ 
GENEL 
MERKEZİ’NDEN 
TÜRKİYE’DE 
BİR İLK
AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültür 
Başkanlığı tarafından 
Türk Standardları 
Enstitüsü’ne (TSE) 
yaptığı “Sera Gazı 
Emisyon Raporu 
Doğrulama 
Başvurusu” 
sonuçlandı
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S
osyal Politikalardan Sorum-

lu Ak Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Dr. Fatma Betül 

Sayan Kaya ‘’güçlü kadının 

varlığı güçlü toplumları mey-

dana getirir. güçlü toplumlar 

da ekonomisi zengin, kalkınan, uluslarara-

sı alanda özgüveni yüksek devletleri inşa 

eder.’’ dedi.

Başkan Kaya, G20 Arjantin Dönem Baş-

kanlığı kapsamında Buenos Aires’te ger-

çekleştirilen İş Kadını Liderleri Görev Gücü 

Zirvesi’ne (BWLTF) katıldı. Kadınların iş 

hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm 

bulmak, çalışma koşullarını iyileştirmek 

ve kadınlara yönelik istihdamın önündeki 

engelleri kaldırmak amacıyla düzenlenen 

toplantıda, dünyanın birçok ülkesinden 

“GÜÇLÜ KADININ VARLIĞI, 
GÜÇLÜ TOPLUMLARI MEYDANA GETİRİR’’

kadın temsilciler de hazır bulundu. Üye 

ülkelerin katılımcıları ve davetli uzmanlar, 

kadınların ekonomiye ve istihdama katı-

lımını artırmaya yönelik çeşitli analiz ve 

projelerini paylaştılar.

B
aşkan Kaya, burada yap-

tığı konuşmada kadının 

ekonomideki ve toplumsal 

hayatın içindeki rolünün 

önemine dikkat çekti.  ‘’Bu 

önemli girişim, G20 ülkele-

rinde cinsiyete dayalı ekonomik büyüme-

nin teşvik edilmesine yönelik önemli bir 

adım olmuştur.’’ diyen Kaya sözlerini şöyle 

sürdürdü: ‘’Kadınların istihdam kalitesini 

artırma; etkin ücret politikaları ve kayıt 

dışı istihdamdaki kadınların sayısının azal-

tılması, bugün küresel kadın istihdamının 

gündemindeki temel konulardır. Biz, sa-

dece kadınların iş hayatında karşılaştık-

ları engellerin ortadan kaldırılmasından 

değil, aynı zamanda bu hedeflere yönelik 

hükümet politikalarının oluşturulmasını 

takip etmekle sorumluyuz. Kadınların tüm 

sektörlerde ekonomik hayata tam olarak 

katılmalarını ve ekonomik faaliyetlerin her 

seviyesinde güçlü ve istikrarlı toplumlar 

inşa etmeleri için gerekli olanın güçlendi-

rilmesi gerekmektedir.’’

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Arjan-

tin’deki temasları sırasında Buenos 

Aires’teki İslam Merkezi’nde Arjantinli 

Müslümanlarla bir araya geldi ve Ulusla-

rarası Latin Amerika Turizm Fuarı’ndaki 

Türkiye standını da ziyaret etti.
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G
enel Başkan Yardımcısı 

Hamza Dağ, Manisa’nın 

Demirci ilçesinde vefat 

eden yakını emekli imam 

İbrahim Yörük’ün Alaca 

Camisi’nde kılınan cena-

ze namazına katıldı.

Daha sonra Demirci Belediye Başkanı Se-

lami Selçuk ile yapımı devam eden kent 

merkezi inşaatında incelemelerde bulu-

nan Dağ, burada yaptığı açıklamada, 2019 

Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kamuoyu 

araştırması yaptığını iddia eden kişi ve fir-

maların sayısının arttığını, bu konuda bazı 

suistimaller yaşandığını belirtti. Geçen yıl-

lardaki seçimlerde de benzer suistimaller-

le karşılaştıklarına işaret eden Dağ, şöyle 

konuştu:

“Aday adaylarımıza ve belediye başkan-

larımıza ulaşan bazı insanların, ‘kamuoyu 

araştırması yapıp AK Parti Genel Merke-

zi’ne sunduklarını’ söyleyerek menfaat 

temin ettikleri yönünde bazı duyumlar 

alıyoruz. Aday adaylarımız ve belediye 

başkanlarımızdan bu tarzda kişilere ta-

viz vermemelerini, bunlarla irtibat içinde 

olmamalarını, kendilerini arayanlar varsa 

bunları savcılığa ve AK Parti Genel Mer-

kezi’ne bildirmelerini istiyorum. Bu tip 

olaylara ilişkin ses kayıtları bize ulaştı. Bu 

konuda adaletten sapmadan, hakka ve 

hukuka uygun karar vermeye gayret edi-

yoruz. Birilerinin bu parti üzerinden men-

faat temin etmesine hiçbir şekilde gönlü-

müz razı değil. Bunlara karşı duruşumuzu 

net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu konu-

da bize gelenleri adli makamlarla doğru-

dan paylaşıyoruz.”

İ
zmir Büyükşehir Belediye başkan-

lığına eski Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci’nin aday gösterilmesiyle 

ilgili de değerlendirmede bulunan 

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ni-

hat Bey, belediyecilik anlamında 

Denizli’de önemli hizmetler yapmıştır. Bele-

diyeciliği bilen, bu konuda bir vizyon ortaya 

koymuş, başarılı bir siyasetçidir. Ekonomi 

Bakanlığı döneminde de İzmir’e önemli 

hizmetler yapmıştır. Bölgeyi iyi bilen birisi. 

Kendisi ile beraber güzel bir kampanya dö-

nemi geçireceğiz.”

“GÖNLÜMÜZ RAZI  DEĞİL!”
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Bölge gençlerinin sanat, 
spor ve eğlenceyle buluş-
turulması amacıyla 18-21 
Ekim tarihleri arasında 4 
gün süren festival, ilk yılın-
da yoğun ilgiyle karşılaştı. 

G
ençlik ve Spor Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı, Diyarbakır Valiliği, 

Diyarbakır Büyükşehir Be-

lediyesi, Okçular Vakfı ile 

Türk Hava Yollarının des-

teğiyle Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kent 

Meydanı’nda gerçekleştirilen festivale, 

özellikle gençler çok yoğun ilgi gösterdi.

“Geçmişten Geleceğe 
Biriz, Beraberiz.”
Diyarbakır’ın artık bir huzur kenti olduğunu 

söyleyen Festival Komitesi Başkanı Ahmet 

Büyükgümüş, “Gençlik Festivalleri’nin ilki-

ni mayısta İstanbul’da 750 bin kişinin katı-

lımıyla gerçekleştirdik. Türkiye’nin en geniş 

kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. 

Gençlerin festival coşkusunu Türkiye’nin 

dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zen-

ginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlan-

manın ve kültürün merkezi Diyarbakır’da 

atmak istedik” dedi.

Diyarbakır’da içinde bulunulan dönemde 

bölge için büyük önem teşkil eden genç 

nüfusla en uygun zeminde buluşmak is-

tediklerine dikkat çeken Ahmet Büyükgü-

müş, “En büyük hedefimiz gençlere doğru 

kanallarla eğlenecekleri bir ortam hazırla-

mak, istihdam sağlamak, sosyal sorumlu-

luk bilincini artırarak gençlik meselelerine 

yurt çapında dikkat çekmek” diye konuş-

tu.

Bölge gençlerini sanat, spor, eğlencey-

le buluşturmak ve istihdam oluştur-

mak amacıyla düzenlenen festivalde, 

geleneksel ve yeninin harmanlandığı ser-

giler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev 

akıl oyunları ve yarışmalar yer aldı. İstih-

dam alanında staj ve iş imkanlarının yanı 

sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlendi. 

Derya Uluğ, Buray, Gripin, Selçuk Balcı 

gibi sanatçılar da festival boyunca konser 

verdi.

Şöhretler Karmasından 
Futbol Ziyafeti

B
aşkan Recep Tayyip Er-

doğan, Diyarbakır Gençlik 

Festivali’nin son gününde 

Diyarbakır Stadyumu’nun 

açılışını gerçekleştirdi. 

Başkan Erdoğan “Türkiye 

bugün hem kendini savunmanın hem de 

geleceğini inşa etmenin çabası içindedir. 

Bundan birkaç yıl önce kimi şehirlerimiz-

deki bazı mahallelerde çukurlar kazarak 

ülkemizin ve milletimizi geleceğini oraya 

gömmek istediler. Biz ise bu abideleri dik-

tik” dedi.

Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali 

kapsamında “Şöhretler Karması» izleyici-

lere futbol ziyareti verdi. Hazine ve Mali-

ye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sana-

yi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan 

Kandemir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih 

Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcı-

sı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye 

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım De-

mirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret 

DİYARBAKIR GENÇLİK FESTİVALİ’NE        YOĞUN İLGİ
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Orman ile Hürriyet ve Adalet Derneği Baş-

kanı Taha Ayhan, eski futbolculardan Se-

mih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, 

Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ay-

han Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kaf-

kas, Faruk Atalay, Hayati Köse gibi isimler 

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta mücadele 

boyunca ter döktü. 

Zafer Beyaz Takımın

K
ırmızı Takım ile Beyaz Ta-

kım karşılaştı. Başlama 

vuruşunu Başkan Recep 

Tayyip Erdoğan yaptı. 

Başkan Erdoğan başla-

ma vuruşunun ardından 

maçı Protokol Tribünü’nden takip etti. Be-

yaz Takımın teknik direktörlüğünü Mircea 

Lucescu yaptı. Kırmızı Takımı ise Emrah 

Bayraktar çalıştırdı. Beyaz Takım mücade-

leyi 5-3 kazandı. Beyazların gollerini Ah-

met Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, 

Semih Şentürk ve Mustafa Varank kaydet-

ti. Kırmızı takımın gollerini ise Süleyman 

Soylu, Ayhan Akman ve Faruk Atalay attı. 

Mücadeleyi 22 bin sporsever tribünlerden 

canlı takip etti.

DİYARBAKIR GENÇLİK FESTİVALİ’NE        YOĞUN İLGİ
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E
nerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanı Fatih Dönmez’in ka-

tıldığı törenle yola çıkan 6. 

nesil üst düzey teknolojiye 

sahip milli sondaj gemisi 

Fatih, Akdeniz’de ilk sonda-

jına başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın 

(TPAO) Akdeniz’de sondaj yapmak için 

kullanacağı ve “Türkiye’nin ilk yerli sondaj 

gemisi” unvanına sahip “Fatih” 229 metre 

uzunluğunda, 51 bin 283 groston ağırlı-

ğında. Fatih, aktif konumlandırma sistemi 

sayesinde 6 metre yükseklikte ki dalga 

boyunda dahi sabit kalabiliyor. Güney Ko-

re’de 2011’de inşa edilerek denize indirilen 

“Fatih”, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 

bin fit sondaj derinliği yeteneğine de sa-

hip.  Fatih sondaj gemisi, Norveç’in gü-

ney kıyısında bulunan Hoylandsbygda 

Limanı’ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017’de 

Çanakkale Boğazı’ndan geçmiş, 31 Ara-

lık 2017’de Kocaeli Dilovası’ndaki limana 

ulaşmıştı.

İlk derin sondajı 150 gün olarak planlanan 

Fatih ile yılda ortalama 2 sondaj kuyusu-

nun açılması planlanıyor.

Türkiye’nin öncesinde Barbaros Hayred-

din Paşa ve Oruç Reis ile şimdi de bun-

lara ek olarak Fatih ile arama ve sondaj 

çalışmalarındaki dışa bağımlılığına büyük 

ölçüde son verildiğini vurgulayan Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

“Yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak 

çalışmasıyla, gemilerimizi teknolojinin en 

gelişmiş cihazlarıyla donatarak tüm bu 

hazırlık sürecini tamamladık. Maden ve 

hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman 

söylediğimiz bir şey var. ‘Varsa bulacağız.’ 

Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve 

Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz’de 

değil, Karadeniz’de de durmaksızın çalışı-

yor. Bugün Fatih gemimizin de katılımıyla 

bu çalışmalar daha da derinleşerek hız ka-

zanacak. Bunlara ek olarak, ikinci sondaj 

gemimizi de portföyümüze almak üzere-

yiz. İnşallah yakın zamanda, muhtemelen 

gelecek ay Mersin’de bir sığ deniz sondaj 

çalışmasına da başlayacağız. Planlarımızı 

yaptık ve çalışmalarımızı artırarak sürdü-

rüyoruz. Bilinsin isterim ki, Türkiye ener-

jide bağımsızlığı kendisine temel hedef 

olarak koymuştur. Bizi bu hedefimizden 

hiçbir güç vazgeçiremez.” açıklamasında 

bulundu. Bakan Dönmez, Fatih gemisine 

deniz kuvvetleri ve sahil güvenliğin de eş-

lik ettiğine dikkati çekerek, “Herhangi bir 

güvenlik riski söz konusu değil ama taciz 

olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapa-

caktır.” dedi.

MİLLİ SONDAJ 
GEMİSİ “FATİH” 
AKDENİZ’DE 
İLK SONDAJINA 
BAŞLADI



Fatih Sultan Mehmed’in 
LİDERLİK SIRLARI

GİZLİLİK: Yapacağı se-
ferlerden en yakınlarını 
bile haberdar etmez ve 
bunların gizli kalmasına 
çok dikkat ederdi. “Sırrı-
ma sakalımın bir tek te-
linin vâkıf olduğunu bil-
sem, onu yolar atarım” 
sözü meşhurdur.

TEDBİR: Fatih otuz yıllık 
saltanatı süresince Asya ve 
Avrupa’da birçok cephede ve 
birçok devletle birden harp 
hâlinde bulunduğu günler 
oldu. Böyle zamanlarda 
düşmanlarının, kuvvetler-
ini birleştirmemenin, siyasi 
müzâkereler, vaatler ve 
geçici tavizlerle müttefikleri 
birbirinden ayırmanın yol-
larını bulurdu.

İstihbarat: Geniş bir haber 
alma teşkilâtına sahipti. Alman-
ya’da yerlilerden elde edilmiş 
casusları vardı. İtalya ise, son 
derece gizli ve daimî bir Türk 
haber alma servisi ile örülü idi. 
Fâtih, bu teşkilâtı sayesinde 
düşmanlarından günü gününe 
haberdar olur, hareketlerini 
değerlendirerek tedbirler alırdı.

TEKNOLOJİ: Fâtih, ordusunu iyi 

bir şekilde donatmıştı. Ordunun 

silâhları birkaç senede yenilenir 

ve daha iyileri, eskilerinin yerine 

konurdu. Osmanlı donanmasının 

gelişmiş şekilde kurucusu Fatih’tir. 

Topçuluğa gerekli önemi veren ilk 

padişahtır. Fatih’ten önce top, bü-

tün dünyada daha yüksek sesi ile 

düşmanı ürkütmek için kullanılırdı. 

Büyük kaleleri yerle bir edebilece-

ği ve meydan muharebelerinde 

rol oynayacağı hiç düşünülme-

mişti. Fâtih, bütün bunları akıl 

ederek, o tarihe kadar görülme-

yen sayı ve çapta top yapılmasına 

yöneldi. Topların balistik ve muka-

vemet hesaplarını kendisi yaptı.

HAZIRLIK: Fatih Sultan Meh-

med yapacağı seferlerin zaferle 

neticelenmesini sağlamak için 

aylarca bu seferin bütün detay-

larını hazırlardı. Kumandanlığı 

ile diplomatlığı daima beraber 

hareket ederdi. Hangi devlet üze-

rine sefer düzenleyecekse, o dev-

letin iç ve dış münasebetlerini, 

zaaflarını, kuvvetini, diğer dev-

letlerle olan münasebetlerini en 

ince noktasına kadar tetkik eder 

ve sefere hasmının en zayıf ve 

kendisinin en kuvvetli zamanın-

da çıkardı.
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